Zápis č. 39
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 10.listopadu 2009
v zasedací místnosti obecního úřadu
________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomni : Strýček,
Omluveni:Rollerová
Program: 1) Zahájení
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
3) Kontrola usnesení
4) Schválení rozpočtového opatření č.6
5) Schválení smlouvy s firmou e-on
6) Schválení příspěvku na žáka ZŠ Hodonín,U Červených domků
7) Schválení účasti v radě starostů při nemocnici TGM v Hodoníně
8) Různé
9) Diskuse
10) Závěr

1) Zahájení – zastupitelstvo zahájila starostka v 17.30 hodin.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu p. Josefa Ježe a p. Ludmilu Malou, jako
zapisovatele zápisu p. Drahoslavu Veselskou.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schválilo zápis z minulého zastupitelstva.
Pro: 7,Proti: 0, Zdržel se: 0.
3) Kontrola usnesení – starostka informovala o plnění usnesení.
4) Schválení rozpočtového opatření č.6 – zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového
opatření č. 6, kde se upravují výdaje o 96.500,- Kč a financování o 96.500,- Kč.
Usnesení č.3
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření s úpravou rozpočtových výdajů o 96.500,- Kč
a financování o 96.500,- Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
5) Schválení smlouvy s firmou e-on – zastupitelstvo projednalo smlouvu o sdružených
službách na dodávku elektřiny na odběrná místa pro veřejné osvětlení.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schválilo smlouvu s firmou e-on o sdružených službách na dodávku elektřiny.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
6) Schválení příspěvku na žáka ZŠ Hodonín U červených domků- zastupitelstvo bylo
seznámeno s požadavkem na neinvestiční náklady na žáka ve výši 1.400,- Kč.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schválilo úhradu neinvestičního příspěvku na žáka pro ZŠ Hodonín U
červených domků ve výši 1400,- Kč na žáka.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
7) Schválení účasti v radě starostů při nemocnici TGM Hodonín – starostka informovala o
možnosti účasti v radě starostů při nemocnici TGM Hodonín.
Usnesení č.6
Zastupitelstvo schválilo účast v radě starostů při nemocnici TGM Hodonín.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
8) Různé
a) starostka informovala o oznámení Skládky Mutěnice o zvýšení ceny za ukládání
komunálního odpadu na skládku Mutěnice.
b) starostka informovala o požadavku regionu Podluží na neinvestiční příspěvek
na projekty „ Turistické rozhledny Podluži“ ve výši 10.000,- Kč a na projekt „Zvony
Podluží zpravodaj“ ve výši 2.300,- Kč.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schválilo příspěvek na projekt „ Turistické rozhledny Podluží“ ve výši
10.000,- Kč a na projekt „ Zvony Podluží – zpravodaj ve výši 2.300,- Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
c)starostka informovala o možnosti na výstavbu fotovolkanické elektrárny na obecním úřadě
a budově základní škole.
d) žádost o povolení provozování atrakcí na hody 2010 – zastupitelstvo projednalo tuto žádost
a doporučilo odpovědět, že obec počítá s provozováním atrakcí v době hodů a měsíc před
konáním hodů se domluví podmínky provozování.
e) starostka informovala o problému bytovek, kde není zpracován přehled příjmů a nejsou
podklady k výpočtu nákladů na pořízení bytů a přehled o sdružení s bytovým družstvem.
Usnesení č.8
Zastupitelstvo pověřilo p. Gertnera jednáním s předsedou bytového družstva o úhradě nákladů
na zpracování účetnictví bytového družstva a schválilo daňového poradce ing. Kadlice jako
poradce pro zpracování podkladů pro přípravu předání majetku bytovému družstvu.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.

f) místostarosta informoval o jednání na poradách regionů Podluží a Hodonínsko.
g) místostarosta informoval o stavu kanalizace u Loučkového a nutnosti zajistit vyčištění.
h) starostka informovala o možnosti výstavby rodinných domků pod hájenkou, kde je nutné
nechat zpracovat změnu územního plánu.
9) Diskuse – p. Kuchař požaduje aby se opravil rozhlas v Sádkách, kde jsou poškozeny dráty.
10) Závěr – zastupitelstvo skončilo v 19.30 hodin
Ověřovatelé zápisu: Josef Jež
Ludmila Malá

…………………………………
PhDr. Josef Rampáček
místostarosta

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

