Zápis č. 40
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 16. prosince 2009
v zasedací místnosti obecního úřadu
___________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny, 7 členů zastupitelstva
Nepřítomni: Strýček, Malá, Gertner (příchod v 18.00 hod.)
Omluveni: Ludmila Malá
Program: 1) Zahájení
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
3) Kontrola usnesení
4) Schválení smlouvy s Zemědělskou a.s. Čejkovice
5) Schválení spisového a skartačního řádu Obce Starý Poddvorov
6) Schválení smlouvy s Homedica o.p.s. o zajištění sociálních služeb
7) Schválení finančního příspěvku pro Roska Kyjov
8) Revokace usnesení č.8 z 5.8.2009
9) Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
10) Schválení pověření pro starostku k úpravě rozpočtového opatření
k 31.12.2009
11) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2010
12) Schválení rozpočtového opatření č.7
13) Rozpočtový výhled do r. 2014
14) Schválení dodatku smlouvy se Skládkou Mutěnice
14) Různé
15) Diskuse
16) Závěr

1) Zahájení – starostka jednání zastupitelstva obce zahájila v 17.30 hodin.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu p.Jindřišku Rolerovou a Miroslavu Hajdovou
a jako zapisovatele zápisu p. Drahoslavu Veselskou.
Pro: 6, Proti:0, Zdržel se:0.
Usnesení č.2
Zastupitelstvo obce schválilo doplnění programu o bod Schválení dodatku smlouvy se
Skládkou Mutěnice.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
(v 18.00 hodin příchod p. Gertner)

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
K usnesení č.8 z jednání zastupitelstva ze dne 10.11.2009 se vyjádřil předseda a
místopředseda bytového družstva a žádají zařadit do programu jednání zastupitelstva obce
otázku úhrady za vedení účetnictví bytovému družstvu. Zastupitelstvo obce návrh projednalo
s tím, že vedení účetnictví zabere pracovnici OÚ 16 pracovních dnů v roce, což představuje
částku cca 25.000,- Kč, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Předseda i
místopředseda družstva budou o způsobu a výši úhrady jednat s předsedou finančního
výboru.
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schválilo, aby účetnictví pro bytové družstvo bylo prováděno za úhradu.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
4)Schválení smlouvy se Zemědělskou a.s. Čejkovice o údržbě komunikací v zimním
období
Starostka přítomné seznámila se smlouvou na zimní údržbu komunikací.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu na zimní údržbu komunikací se Zemědělskou a.s.
Čejkovice za 500 Kč / hod. včetně DPH
Pro: 7, Proti:0, Zdržel se: 0.
5) Schválení spisového a skartačního řádu obce Starý Poddvorov – zastupitelstvo obce
projednalo spisový a skartační řád obce Starý Poddvorov.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schválilo spisový a skartační řád obce Starý Poddvorov.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1.
6) Schválení smlouvy s Homedica o.p.s. o zajištění sociálních služeb
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy na zajištění služeb s Homedica o.p.s. Hodonín.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schválilo smlouvy s Homedica o.p.s. Hodonín na zajištění služeb.
Pro: 7, Proti:0, Zdržel se:0.
7) Schválení finančního příspěvku pro Roska Kyjov – zastupitelstvo projednalo žádost
o příspěvek na provoz organizace.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek na rok 2010 ve výši 500 Kč pro Roska
Kyjov.
Pro: 7, Proti:0, Zdržel se: 0.

8) Revokace usnesení č.8 z 5. srpna 2009
Zastupitelstvo projednalo zrušení usnesení č. 8
ze zastupitelstva obce ze dne 5.srpna o zvýšení poplatku za odvádění odpadních vod.
Usnesení č.9
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č .8 ze dne 5.8.2009 o zvýšení úhrady za stočné.
Pro:7, Proti:0, Zdržel se:0.
9)Schválení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce projednalo výši odměn pro členy zastupitelstva obce, dle nařízení vlády
č. 37/2003 Sb.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce schválilo odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva.Členu
zastupitelstva, který není členem výboru ani komise náleží odměna ve výši 460,- Kč, členu
komise a výboru náleží odměna 750,- Kč, předsedovi komise nebo výboru náleží odměna
1060,- Kč a starostce obce náleží odměna 22.170,- Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
10) Schválení pověření pro starostku k úpravě rozpočtového opatření k 31.12.2009.
Zastupitelstvo projednalo pověření k rozpočtové úpravě k 31.12.2009.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schválilo pověření pro starostku obce ke schválení rozpočtové úpravy k
31.12.2009.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
11) Schválení rozpočtového provizoria na r. 2010
Zastupitelstvo obce projednalo podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2010.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce schválilo podmínky rozpočtového provizoria pro rok 2010.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
12) Schválení rozpočtového opatření č.7
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 7 s navýšením rozpočtových příjmů
o 514.800,- Kč, výdajů o 493.000,- Kč a úprava financování o 21.800,- Kč.
Usnesení č.13
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.7 s navýšením rozpočtových příjmů o
514.800,- Kč, navýšením rozpočtových výdajů o 493.000,- Kč a úpravě financování o
21.800,- Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
13) Rozpočtový výhled do r. 2014 – zastupitelstvo projednalo rozpočtový výhled do r.2014.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled do r.2014.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.

14) Různé
a) starostka informovala o návrhu smlouvy na servisní služby s firmou Veos.
b) starostka seznámila s žádostí o dar do tomboly pro ples SRPŠ Starý Poddvorov.
Usnesení č.15
Zastupitelstvo schválilo příspěvky pro dar do tomboly pro SRPŠ ve výši 4.000,- Kč a pro
Zahrádkářský svaz ve výši 4.000,- Kč. Pro SRPŠ Čejkovice a Dolní Bojanovice dar ve výši
2.000,- Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0,
c) starostka informovala o navýšení provozních nákladů ZŠ na elektřinu a pokrytí těchto
nákladů z plánovaných oprav.
d) žádost o přijetí do zaměstnání na práce VPP.
Zastupitelstvo projednalo žádost o přijetí na práce VPP a dohodlo se, že se žádosti budou
shromažďovat na obecním úřadě do 15.ledna 2010. Zájemci budou informováni
prostřednictvím místního rozhlasu.
e) žádost o odstranění smrku na hřbitově.
Zastupitelstvo souhlasí s odstraněním smrku a chvojek na hřbitově, které ohrožují bezpečnost
a majetek občanů s tím, že pověřilo komisi pro životní prostředi provést místní šetření
s vyhodnocením stavu porostů. Zpráva bude podána předsedou komise na jednání obecního
zastupitelstva v lednu 2010.
f) starostka seznámila přítomné s nabídku f. LYRIX centrum o proškolení seniorů s
obsluhou počítače, mobilního telefonu a použití platební karty. Zastupitelstvo se dohodlo, že
tato informace se zveřejní na úřední desce a vyhlásí se místním rozhlasem.
g) starostka přítomné seznámila s pověřením a příkazem k provedení inventarizace
k 31.12.2009.
h) zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2010. Zastupitelstvo bylo seznámeno
s požadavkem příspěvkové organizace a jednotlivých složek na příspěvky z rozpočtu obce.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schválilo zapracovat do rozpočtu příspěvek pro Myslivecké sdružení ve výši
100 tis. Kč na opravu venkovního posezení.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
i) zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem změny územního plánu v trati pod hájenkou a
požadavku na změnu v trati Remíze.
j) místostarosta informoval o možnostech dotačních titulů (oprava KD, kalová koncovka
ČOV, zateplení MŠ, protipovodňové opatření) .
k) zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem trasy pro cyklostezky regionu Hodonínsko (od
OÚ Nový Poddvorov po větrný mlýn po obecním pozemku Zahájka, ne přes sady – nesouhlas
Zemědělská a. s. čejkovice, v lesním úseku po stávající lesní cestě, ne průsek v lese).
l) zimní údržba komunikací – místostarosta informoval o zajištění písku na posyp komunikací
na zimní údržbu.
m) místostarosta informoval o výsadbě stromořadí u Větrného mlýna ( p.č. 1730/1, Zahájka)

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schválilo výsadbu stromořadí u Větrného mlýna.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.

15) Diskuse
16) Závěr - zastupitelstvo skončilo v 20.40 hodin.
Ověřovatelé zápisu: Jindřiška Rollerová
Mgr. Miroslava Hajdová

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

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

