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USNESENÍ z 20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, 

konaného dne 11. – 12. července 2016 
__________________________________________________________________________________ 

 

123/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo přerušení 20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí a 

přesunutí tohoto zasedání z budovy obecního úřadu do Kulturního domu v Podolí. 
 

124/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo program 20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí. 
 

125/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo Ing. Miroslava Křižku jako osobu, která bude řídit 20. 

zasedání zastupitelstva Obce Podolí. 
 

126/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo, že zapisovatelkou z 20. zasedání zastupitelstva Obce 

Podolí bude paní Zuzana Kubáňová.  
 

127/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo ověřovatele zápisu z 20. zasedání Obce Podolí MUDr. 

Evu Dokoupilovou a Ing. Vladimíra Manu. 
 

128/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo omezení pro jednotlivá vystoupení účastníků zasedání a 

vyjádření k projednávaným bodům programu na 3 minuty. 
 

129/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo změnu jednacího řádu zastupitelstva Obce Podolí 

spočívající v tom, že je zrušen bod 4. článku 6 jednacího řádu. O zařazení návrhů přednesených 

v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce, 

jak je uvedeno v §94 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
 

130/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo prodej části pozemku parc. č. 4328/2 v k. ú. Podolí nad 

Olšavou, výměra 28 m
2
 paní MUDr. Evě Dokoupilové, Podolí čp. 262, PSČ 686 04, s těmito 

náležitostmi, které budou uvedeny v kupní smlouvě: kupní cena 140,- Kč/m
2
, geodetické 

zaměření a kupní smlouvu nechá na své náklady vypracovat Obec Podolí, daň z nabytí 

nemovitých věcí a poplatek za vklad do katastru nemovitostí zaplatí paní MUDr. Eva 

Dokoupilová, věcné břemeno přístupu k inženýrským sítím pro účely provozování, oprav a 

údržby těchto sítí ve prospěch majitele těchto sítí bude sjednáno v kupní smlouvě a zapsáno v 

příslušné evidenci katastru nemovitostí. 
 

131/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo konání místního referenda pořádaného na základě návrhu 

petičního výboru o čtyřech otázkách uvedených na podpisových listinách. Zmocněncem 

přípravného výboru pro referendum je paní MUDr. Eva Trávníčková. Toto referendum se 

uskuteční v sobotu 17. 9. 2016 od 8.00 do 22.00 hodin v Kulturním domě v Podolí. Návrh 

přípravného výboru na konání místního referenda ze dne 1. 6. 2016. 
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132/20/2016 

Zastupitelstvo Obce schválilo, že pozemek parc. č. 4328/2 v k. ú. Podolí nad Olšavou (mimo již 

schválenou část prodeje o výměře 28 m2) naše obec neprodá a tento pozemek zůstane v jejím 

majetku a bude veřejně přístupný. Využití uvedeného pozemku se nebude měnit a bude i nadále 

využíván jako trvalý travní porost a zůstane, stejně jako ostatní stávající pozemky, součástí 

nadregionálního biocentra Hluboček. Dále zastupitelstvo Obce Podolí schválilo, že neprodá 

žádný pozemek, který je v jejím majetku, pokud jsou na něm umístěny páteřní inženýrské sítě. 
 

133/20/2016 
Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo vypovězení smlouvy o nájmu nemovitosti na část 
pozemku parc. č. 4328/2 (dříve parc. č. 916/1) v k. ú. Podolí nad Olšavou, která byla schválena 
na 6. zasedání zastupitelstva Obce Podolí dne 22. 6. 2007 a podepsána oběma smluvními 
stranami dne 10. 11. 2008. Důvodem je veřejný zájem spočívající v potřebě zvýšené ochrany 
tohoto pozemku z důvodu výskytu vzácných, příp. chráněných rostlin a živočichů. V předmětné 
smlouvě o nájmu nemovitosti bylo uvedeno, že tento pozemek bude využíván jako zahrada, 
což v současné době neodpovídá jeho významnosti z pohledu ochrany přírody a krajiny. 
 

134/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí bere na vědomí zprávu 300/2015/IAK o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Podolí za rok 2015, včetně přijatých opatření bez připomínek. 
 

135/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje zprávu o inventarizaci majetku obce se stavem k 31. 12. 

2015 bez připomínek. 
 

136/20/2016 

Zastupitelstvo Obce schvaluje účetní závěrku obce Podolí se stavem k 31. 12. 2015 a závěrečný 

účet obce Podolí k 31. 12. 2015, a to bez výhrad. 
 

137/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí vyslovuje souhlas s účetní závěrkou a celoročním hospodařením 

Základní školy a Mateřské školy Podolí, příspěvková organizace ve výši 0,- Kč za rok 2015, a 

to bez připomínek. 
 

138/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje propachtování pozemku parc. č. 121/1 o výměře 2 452 

m2, parc. č. 121/4, o výměře 1 174 m
2
, parc. č. 123/1 o výměře 2637 m

2
, parc. 123/2 o výměře 

304 m
2
, parc. č. 123/4 o výměře 168 m

2
, parc. č. 123/6 o výměře 967 m

2
, parc. č. 123/7 o 

výměře 148 m
2
, panu Šimonu Raclavskému Podolí 243 na dobu neurčitou za dohodnutou cenu 

a pověřuje starostku k podepsání pachtovní smlouvy. 
 

139/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje pronájem části budovy čp. 244 o výměře 46,2 m
2
 firmě 

HelpDental s.r.o. na dobu do 11. 10. 2022 a pověřuje starostku k podepsání smlouvy k 

pronájmu prostor sloužícího k podnikání. Další náležitosti smlouvy. 
 

140/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje záměr realizace stavebních úprav domu čp. 64, vč. 

rekonstrukce střechy a pověřuje výběrovou komisi ve složení Ing. Hastík (předseda komise), 

pan Libor Baičev (člen komise) a pan Jiří Halouzka (člen komise) zadáním, posouzením a 

vyhodnocení nabídek dodavatelů na zhotovení akcí: 1. Podolský ráj a 2. Oprava střechy. 

Nabídka bude zaslána firmám Promont UH s.r.o., stavební firma Navláčil, Tradix s.r.o., Tufír 

s.r.o. a EKO UH s.r.o. 
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141/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje, aby restaurování hrobů obětí 2. sv. války provedl pan Tomáš 

Kopčil a pověřuje starostku obce vyřízením všech potřebných úkonů vedoucích ke zdárnému dokončení 

restaurování a získání dotace na tuto opravu. 
 

142/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí pověřuje výběrovou komisi, stejnou jako k opravě domu čp. 64, 

zadáním, posouzením a vyhodnocením nabídek na vybudování místa pasivního odpočinku u 

mokřadů a oslovením firem: EKOmasiv Josef Ondrejka, pan Lubomír Novotný a Stolařství 

Smetana s.r.o. s výzvou na předložení nabídky. 
 

143/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí pověřuje výběrovou komisi, stejnou jako k opravě domu čp. 64, 

zadáním, posouzením a vyhodnocením nabídek na obnovu dřevěného kříže s Ježíšem. Nabídky 

budou zaslány EKO masiv Josef Ondrejka, pan Lubomír Novotný a Stolařství Smetana s.r.o. 
 

144/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí pověřilo starostku obce jednáním s manželi Hanáčkovými o 

podmínkách prodeje pozemku parc. č. 4256 v k. ú. Podolí na Olšavou. 

145/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí nesouhlasilo s prodejem pozemku parc. 52/5 v k. ú. Podolí nad 

Olšavou. 
 

146/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí pověřuje starostku obce jednáním s vlastníky pozemku par. č. 

2598/3, 2598/4, 2593, a 734/19 o prodeji nebo souhlasu s provedením stavby na těchto 

pozemcích. Maximální cena pro jednání o koupi pozemku byla stanovena na 100,- Kč/m2. 

147/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje předložené žádosti o dotaci z rozpočtu obce Podolí na rok 

2016 a pověřuje starostku obce k podepsání veřejnoprávních smluv s těmito žadateli: 

Myslivecké sdružením „Boří“ Míkovice (15 000,- Kč), Tělocvičná jednota Sokol Podolí 

(15 000,- Kč), Spolek kaple Sv. Ducha v Podolí (29 500,- Kč), Folklor a kultura v Podolí – 

Spolek (15 000,- Kč). 
 

148/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy s městem 

Kunovice a pověřuje starostku obce podepsáním této smlouvy. 
 

149/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Podolí a Městem 

Uherské Hradiště pro výkon přenesené působnosti související s výkonem státní správy v oblasti 

projednávání přestupků Městem Uherské Hradiště pro obec Podolí s účinností od 1. 10. 2016 a 

pověřuje starostku obce podepsáním této smlouvy. 
 

150/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. PV 58/2005 s firmou Slovácké 

vodovody a kanalizace a.s., Uherské Hradiště, o zajištění provozu vodohospodářského zařízení 

a pověřuje starostku obce k podepsání tohoto dodatku. 
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151/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene číslo OT-

014330037378/002, uzavřenou s firmou E.ON Distribuce a.s., dle předloženého návrhu a 

pověřuje starostku obce k podepsání této smlouvy. 
 

152/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí pověřuje Ing. Jaromíra Hastíka zajištěním opravy účelové 

komunikace v lokalitě Prostřední díly a opatření ke svedení dešťových vod. Náklady na tato 

opatření a opravy mohou být do výše 40 000,- Kč. 

 

153/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje záměr podílet se vypracováním studie cyklistické stezky 

vedoucí Dolním Poolšavím. Výše finančního příspěvku z rozpočtu Obce Podolí bude 15 tis. Kč. 
 

154/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí pověřilo starostku obce k zajištění terénních úprav v prostoru 

mezideponie zeminy v lokalitě Prostřední Díly. 

155/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na těžební, úklidové a 

zalesňovací práce v lese Obce Podolí uzavřené s Ing. Josefem Píšťkem a pověřuje starostku 

k podepsání dodatku dle předloženého návrhu. 
 

156/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo prodloužení rozhlasové linky dle návrhu Františka 

Křiváka – Terosat Hluk, náklady do 10 000 Kč. 

157/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí souhlasilo se zásadami pro poskytování cestovních náhrad 

vyplácených členům zastupitelstva Obce Podolí pro toto volební období následovně: cestovní 

náhrady za užití soukromého osobního automobilu budou poskytovány podle vyhlášky č. 

385/2015 a právních předpisů, které na tuto vyhlášku navazují. Stravné bude poskytováno 

v nejnižší výši, kterou příslušná vyhláška připouští. V případě využití prostředků veřejné 

dopravy a dalších výdajů souvisejících s pracovní cestou budou cestovní náhrady poskytovány 

ve výši prokázaných oprávněných výdajů. 
 

158/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo doplnění programu 20. zasedání zastupitelstva Obce 

Podolí o hlasování o odvolání Bc. Jany Rýpalové z funkce starostky Obce Podolí a současně 

tento program doplnilo o hlasování o zvolení nového starosty Obce Podolí, kterým byl navržen 

pan Ing. Jaromír Hastík. 
 

159/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí odvolalo paní Bc. Janu Rýpalovou z funkce starostky Obce Podolí a 

zvolilo pana Ing. Jaromíra Hastíka starostou Obce Podolí.  
 

160/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo doplnění programu 20. zasedání zastupitelstva Obce 

Podolí o hlasování o odvolání Ing. Jarmily Kasperové z funkce místostarostky Obce Podolí a 

současně tento program doplnilo o hlasování o zvolení nového místostarosty Obce Podolí, 

kterým byl navržen pan Ing. Miroslav Křižka. 
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161/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí odvolalo paní Ing. Jarmilu Kasperovou z funkce místostarostky 

Obce Podolí a zvolilo pana Ing. Miroslava Křižku místostarostou Obce Podolí. 
 

162/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo měsíční odměnu pro neuvolněného starostu Obce Podolí, 

kterou bude zastávat Ing. Jaromír Hastík ve výši 22 500,- Kč. Tato měsíční odměna bude 

poskytována od 12. 7. 2016 za všechny funkce v orgánech Obce Podolí. 
 

163/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu Obce 

Podolí, kterou bude zastávat Ing. Miroslav Křižka ve výši 20 500,- Kč. Tato měsíční odměna 

bude poskytována od 12. 7. 2016 za všechny funkce v orgánech Obce Podolí. 
 

164/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí odvolalo Ing. Jaromíra Hastíka z funkce člena a předsedy 

kontrolního výboru zastupitelstva Obce Podolí a nově do tohoto výboru schválila a její 

předsedkyní jmenovala paní Zuzanu Kubáňovou. Měsíční odměna ve výši dosavadní odměny 

pro předsedu tohoto výboru zůstává beze změny (1 090,- Kč) a bude poskytována od 12. 7. 

2016. 
 

165/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo odvolání všech členů Redakční rady zpravodaje Obce 

Podolí, s tím, že funkci členů uvedené redakční rady budou zastávat všichni členové 

zastupitelstva Obce Podolí. 

 

V Podolí dne 20. 7. 2016 

 

 

 

 

 

 

……………………………………  …………………………………….. 

        místostarosta Obce Podolí                        starosta Obce Podolí 


