Zápis č.52
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 6 října 2010 v zasedací
místnosti obecního úřadu
______________________________________________________________________

Přítomni: dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva
Neomluveni: Strýček
Omluveni: Malá
Program: 1) Zahájení
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
3) Kontrola usnesení
4) Výkup pozemků p.č. 429/1 a 429/2 v trati Újezd
5) Schválení smlouvy o poskytnutí práv k užívání software Keo X
6) Schválení návrhu zadání změny č. 1 územního plánu St. Poddvorov
7) Schválení smlouvy o dílo na tisk knihy s tiskárnou Lelka
8) Schválení autorských honorářů za knihu o St. Poddvorově
9) Schválení rozpočtového opatření č.5
10) Různé
11) Diskuse
12) Závěr
1) Zahájení – starostka zahájila jednání zastupitelstva v 18.00 hodin.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu p. Gertnera a p. Hajdovou a jako zapisovatele
p. Veselkou.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel 0.
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva – zastupitelstvo projednalo zápis
z minulého zastupitelstva.
( Příchod p. Kuchaře)
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schválilo zápis z minulého zastupitelstva.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
3) Kontrola usnesení – zastupitelstvo bylo starostkou obce seznámeno s plněním usnesení.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schválilo plnění usnesení
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se:
4) Výkup pozemků p. č. 429/1 a 429/2 v trati Újezd – zastupitelstvo bylo seznámeno se
záměrem výkupu pozemků od p. Marie Sasínkové, výměra pozemků je 1425 m2 za 55 Kč/m2.
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schválilo výkup pozemků p.č. 429/1 a 429/2 v trati Újezda za 55 Kč/m2.

Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
5) Schválení smlouvy o poskytnutí práv k užívání software KEO X č. smlouvy 6259.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schválilo smlouvu na užívání software KEO X .
Pro 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
6) Schválení návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Starý Poddvorov –
zastupitelstvo obce projednalo návrh zadání změny územního plánu v lokalitě Pod hájenkou.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schválilo návrh zadání změny č. 1 územního plánu v lokalitě pod hájenkou,
obce Starý Poddvorov.
Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se:
7) Schválení smlouvy o dílo na tisk knihy o Starém Poddvorovu s Tiskárnou Lelka –
starostka přítomné seznámila s návrhy smluv na vydání knihy, která bude obsahovat 432 stran
od firmy Šale a Tiskárna Lelka.
Usnesení č.7
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo s firmou Tiskárna Lelka.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
8) Schválení autorských honorářů za knihu o Starém Poddvorově – zastupitelstvo
projednalo výše honorářů za vypracování podkladů pro tisk knihy o Starém Poddvorově.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schválilo autorské honoráře pro jednotlivé zpracovatele, celkem ve výši
208.585,- Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
9) Schválení rozpočtového opatření č 5 – zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření
s navýšením rozpočtových příjmů a výdajů o 30 tis. Kč na volby.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 5 s navýšením rozpočtových příjmů o 30 tis.
Kč a navýšením rozpočtových výdajů o 30 tis. Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
10) Různé
a) starostka informovala o poradě starostů spádových obcí a jednání regionu Podluží a
Hodonínsko.
b) starostka informovala o skončení platnosti územních plánů v r. 2015 a nutnosti zahájit
jednání k pořízení nových územních plánů.
c) starostka informovala o přípravě Císařských hodů v Hodoníně a o pověření p. Hajdové při
přípravě prezentace na těchto hodech.
d) starostka informovala o podmínkách vydávání časopisu Zvony Podluží.
e) strostka informovala o protokolu o výsledku kontroly Úřadu práce Hodonín.
f) p. Jež dotaz na postup při zajištění odvodňovacího kanálu u Hřebačkového. Rampáček
odpověděl, že probíhá řízení o umístění stavby.
g) místostarosta informoval o nátěru větrného mlýna a jednání které proběhne v měsíci říjnu.
i) p. Kuchař informoval o setkání mladých delegátů Charty EU a účasti delegátů z ČR.
j) p. Kuchař informoval o setkání v Lasse v měsíci listopadu.

k) Hajdová poukázala na špatný stav některých částí dětského hřiště u Základní školy. Zajistí
se oprava firmou Nedvěd.
11) Diskuse – p. Veselský měl dotaz, zda si změnu územního plánu má skutečně zaplatit
vlastník pozemku a připomněl, že obci v minulosti poskytl pozemek na závoz zeminou s tím,
že v budoucnu mu obec poskytne pozemek na výstavbu. Starostka k dotazu odpověděla, že
obec bude postupovat v souladu se zákonem a se zněním zákona bude p. Veselský seznámen.
12) Závěr – zastupitelstvo skončilo ve 20.15 hodin.

Ověřovatelé: ing. Eduard Gertner
Mgr. Miroslava Hajdová
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PhDr. Josef Rampáček
Místostarosta
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JUDr. Marie Bůšková
starostka obce

