Zápis č. 41
Z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 20.ledna 2010 v zasedací
místnosti obecního úřadu
_________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva
Omluveni: Strýček, Rollerová
Program: 1) Zahájení
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
3) Kontrola usnesení
4) Schválení rozpočtového opatření č.8/2009
5) Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o pronájmu pohostinství
6) Schválení obecně zavazné vyhlášky Obce Starý Poddvorov č.1/2010 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
7) Žádost o odprodej části pozemku č. 3 LV 10001
8) Schválení úhrady za stočné
9) Schválení zaměstnanců na VPP
10) Schválení rozpočtu na rok 2010
11) Různé
12) Diskuse
13) Závěr
1) Zahájení – starostka zahájila jednání zastupitelstva obce v 18.00 hodin.
Usnesení č.1
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu p. Josefa Ježe a ing. Tomáše Kuchaře a jako
zapisovatele zápisu p. Veselskou Drahoslavu.
Pro: 7,Proti: 0, Zdržel se: 0.
Usnesení č.2
Zastupitelstvo schválilo program jednání.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
Usnesení č.3
Zastupitelstvo schválilo zápis z minulého zastupitelstva.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
3) Kontrola usnesení – starostka informovala o plnění usnesení.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schválilo plnění usnesení.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.

4) Schválení rozpočtového opatření č.8/2009 zastupitelstvo projednalo rozpočtové
opatření, které bylo starostkou obce schváleno k 31.12.2009.
Usnesení č.5
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.8 s úpravou rozpočtových příjmů ve výši
104.900,- Kč, úpravou rozpočtových výdajů 266.100,- Kč a úpravou financování o 161.200,Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
5) Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o pronájmu pohostinství - starostka informovala o
dodatku č. 1 k nájemní smlouvě pohostinství.
Usnesení č.6
Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pohostinství od 1.2. 2010 s výší
nájemného 4.000,- Kč měsíčně.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
6) Schválení obecně závazné vyhlášky Obce Starý Poddvorov č. 1/2010 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. – zastupitelstvo projednalo návrh vyhlášky č.1/2010.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s
výší poplatku 400,- Kč za osobu na rok.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
7) Žádost o odprodej části pozemku č.3, LV č.10001 - p. Hubačka s firmy Neos vysvětlil
záměr vybudovat na 50 m2 stanici na zajištění rozvodu internetu a zajištění hlásícího
systému. Bylo dohodnuto, že se prověří možnost prodeje vhodného pozemku v obci do 14
dní.
8) Schválení úhrady za stočné – starostka informovala o nákladech na provoz ČOV a návrhu
zvýšení poplatku za stočné na 25 Kč/m3.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schválilo pro rok 2010 zvýšení poplatku za stočné na 25 Kč/m3 z důvodu, že
v roce 2009 byla vykázána ztráta ve výši 416 tis. Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
9) Schválení zaměstnanců na VPP – zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostmi o
zaměstnání.
Starostka informovala, že z Úřadu práce bude obec požadovat 6 zaměstnanců. Zastupitelstvo
tajným hlasováním vybralo z řad uchazečů p. Vladimíra Komosného, Milana Majzlíka,
Zbyňka Majzlíka, Šárku Kopřivovou, Ivanu Bařinovou a Pavlu Lamačovou.
10) Schválení rozpočtu na rok 2010 – zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2010.

Usnesení č.9
Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2010 jako schodkový s příjmy ve výši 10,454,30 tis.
Kč, výdaje ve výši 9,827,50 tis. Kč a financování ve výši 626,80 tis. Kč. Do rozpočtu je
zapracováno použití zůstatku z roku 2009 ve výši 473,20 tis. Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
11) Různé
a) starostka informovala o schůzi regionu Podluží, předpokládaných akcích v roce 2010.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 1.000,- Kč regionu Podluží na projekt
„ Stromořadí pro region Podluží“, příspěvek ve výši 1.000,- Kč na projekt „ Aktualizace
strategie rozvoje Regionu Podluží“, příspěvek ve výši 1.400,- Kč na projekt „ Pro zkušenosti
za hranice regionů II „ z rozpočtu obce pro rok 2010.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1
b) starostka informovala o žádosti TJ Družstevník Starý Poddvorov o dotaci na obnovu
trávníku, kde je nutné dofinancování obcí ve výši 30%, což činí 105 tis. Kč.
Usnesení č.11
Zastupitelstvo schválilo dofinancování projektu „ Obnova travnaté plochy hřiště „ ve výši
105 tis. Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
c) starostka informovala o možnosti žádat o dotaci z Programu rozvoje venkova na zřízení
bezdrátového rozhlasu.
d) místostarosta informoval o výzvě Ministerstva životního prostředí na dotaci na zateplení
školy a školky.
Usnesení č.12
Zastupitelstvo schválilo záměr připravit projekt na žádost o dotaci na zateplení školy a školky.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
e) místostarosta informoval o podané žádosti na automatizaci knihovny z dotace MK ČR a
projekt na nátěr větrného mlýna z dotace JM kraje. Dále informoval o žádosti na dotaci na
zřízení kalové koncovky z dotace JMK.
f) žádost Základní školy Starý Poddvorov na snížení platby za topení za kulturní dům za
vánoční besídku, která činí 1785 Kč.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce schválilo uhradit za topení za vánoční besídku částku 1000,- Kč.
g) p. Jež informoval přítomné o místním šetření na hřbitově za účelem kácení stromů a
doporučil, aby se kácení zadalo odborné firmě.
12) Diskuse – místostarosta informoval o zimní údržbě místních komunikací.

13) Závěr - zastupitelstvo skončilo ve 21.30 hodin.
Ověřovatelé zápisu: Josef Jež
Ing. Tomáš Kuchař

…………………………….
PhDr. Josef Rampáček
Místostarosta

…………………………………
JUDr. Marie Bůšková
starostka obce

