Zápis č. 38
Z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 14.října 2009 v zasedací
místnosti obecního úřadu
___________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomni: Strýček
Program: 1) Zahájení
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
3 )Kontrola usnesení
4) Schválení finanční částky na předfinancování projektu „ Kulturou k
vzájemnému poznání a spolupráci“ operačního programu přeshraniční
spolupráce Fond mikroprojektů ČR - SR
5) Schválení rozpočtového opatření č. 5
6) Schválení kupní smlouvy na odkoupení zemního kabelového vedení
s firmou E.ON Distribuce a.s.
7) Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Obnovu Kerchůvku
8) Źádost o finanční příspěvek na činnost sportovního oddílu SHK – mládež
Hodonín
9) Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí služeb s firmou Tespra
Hodonín
10) Žádost o finanční příspěvek na obměnu a dovybavení pracovišť nemocnice
TGM Hodonín
11) Smlouva s pohřebnictvím Radim Charvát o kopání hrobů
12) Doplnění člena finančního výboru a sociální komise
13) Různé
14) Diskuse
15) Závěr

1) Zahájení – zastupitelstvo zahájila starostka v 17.30 hodin.
Navrhla aby se program jednání doplnil o bod - schválení předfinancování projektu
z operačního programu přeshraniční spolupráce a volba člena finančního výboru a sociální
komise.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schválilo, aby se program jednání doplnil o bod, schválení předfinancování
projektu z operačního programu přeshraniční spolupráce a bod, doplnění člena finančního
výboru a člena sociální komise.
Pro:8 Proti: 0, Zdržel se:0.

Usnesení č.2
Zastupitelstvo schválilo jako zapisovatele zápisu p. Drahoslavu Veselskou a jako ověřovatele
zápisu p. Eduarda Gertnera a Miroslavu Hajdovou.
Pro: 8, Proti:0, Zdržel se:0.
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schválilo zápis z minulého zastupitelstva.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
3)Kontrola usnesení – zastupitelstvo projednalo plnění usnesení.
4) Schválení finanční částky na předfinancování projektu“ Kulturou k vzájemnému
poznání a spolupráci“ operačního programu přeshraniční spolupráce Fond
mikroprojektů ČR - SR –zastupitelstvo projednalo návrh projektu na přeshraniční
spolupráci se Slovenskem.
Usnesení č. 4
Obecní zastupitelstvo schvaluje předfinancování projektu „ Kulturou k vzájemnému poznání a
spolupráci“ v celkové výši položkového rozpočtu projektu 18.700 ,- EUR.
Pro: 8, Proti:0, Zdržel se: 0.
5) Schválení rozpočtového opatření č.5 – zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového
opatření č. 5.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření s navýšením rozpočtových příjmů o 920.500,Kč, navýšení rozpočtových výdajů o 86.500,- Kč a financování o 834.000,- Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
6) Schválení kupní smlouvy na odkoupení zemního kabelového vedení s firmou E.ON
Distribuce a.s. – zastupitelstvo bylo seznámeno se smlouvou na odkup kabelového vedení.
Usnesení č.6
Zastupitelstvo schválilo odkup zemního kabelového vedení dle návrhu smlouvy f. E.ON
Distribuce a.s. za 30 tis bez DPH. Kč. Jedná se o kabelové vedení v délce 50 m k bytovým
jednotkám.
Pro: 8, Proti:0, Zdržel se: 0.
7) Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Obnovu Kerchůvku- Zastupitelstvo bylo
seznámeno s poskytnutím dotace z MMR ČR na Obnovu Kerchůvku
Usnesení č.7
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace na obnovu Kerchůvku ve výši 72.000,- Kč.
Pro: 8, Proti:0, Zdržel se:0.
8) Žádost o finanční příspěvek na činnost sportovního oddílu SHK – mládež Hodonín
- zastupitelstvo projednalo žádost o příspěvek na činnost sportovního oddílu v Hodoníně.

Usnesení č.8
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek na provoz sportovního oddílu SHK- mládež
Hodonín ve výši 1500,- Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1.
9) Schválení dodatku č.3 ke smlouvě o poskytnutí služeb s firmou Tespra Hodonín s.r.o.
- místostarosta informoval o návrhu smlouvy na bezplatný pronájem 2 ks velkoobjemových
kontejnerů u ČOV.
Usnesení č.9
Zastupitelstvo schválilo smlouvu s Tesprou Hodonín s.r.o. na bezplatný pronájem kontejnerů.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
10) Žádost o finanční příspěvek na obměnu a dovybavení pracovišť nemocnice TGM
Hodonín – zastupitelstvo projednalo žádost Nemocnice TGM Hodonín na dovybavení
pracovišť.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek na dovybavení pracovišť nemocnice TGM
Hodonín ve výši 5.000,- Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
11) Smlouva s pohřebnictvím Radim Charvát o kopání hrobů – zastupitelstvo projednalo
návrh smlouvy Pohřebnictví Radim Charvát na zajištění kopání hrobů.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schválilo smlouvu na zajištění kopání hrobů s Pohřebnictvím Radim Charvát
Klobouky u Brna.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
12) Doplnění člena finančního výboru a sociální komise – p. Gertner navrh aby se členkou
finančního výboru stala p. Ludmila Malá. Dále p. Hajdová navrhla, aby se členkou sociální
komise stala p. Ludmila Malá.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo schválilo jako členku finančního výboru a členku sociální komise p. Ludmilu
Malou.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
12) Různé
a) starostka navrhla, aby se smlouva na zajištění požární ochrany uzavřela s obcí Čejkovice
za úhradu 40 tisíc Kč ročně.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo schválilo návrh, aby se s obcí Čejkovice uzavřela smlouva na zajištění požární
ochrany.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.

b) žádost o finanční příspěvek Sdružení zdravotně postižených Dolní Bojanovice.
Usnesení č.14
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek pro Sdružení zdravotně postižených Dolní
Bojanovice ve výši 3.000,- Kč.
Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se:1
c)starostka informovala o smlouvě na zajištění krizových situací s Hasičským záchranným
sborem JM kraje.
Usnesení č.15
Zastupitelstvo schválilo smlouvu na zajištění krizových situací s Hasičským záchranným
sborem JM kraje.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
d) místostarosta informoval o možnosti získání dotace na kalovou koncovku ČOV.
e) starostka přítomné seznámila s požadavky p.Vytopila a p. Lamače na odprodej obecní
uličky.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo neschválilo záměr prodat obecní pozemky uličky u rodinných domků p.
Lamače a p. Vytopila z důvodu odtoku dešťových vod.
Pro: 0, Proti: 8, Zdržel se: 0.
f) starostka informovala o podmínkách výkupu pozemků v trati Újezdy. Navrhla, aby se
zahájil výkup pozemků v trati u Hájenky, kde by se dala zahájit výstavba rodinných domů.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí záměr zahájit výkup pozemků.
g) místostarosta informoval o zajištění zimní údržby komunikací. Zastupitelstvo navrhlo, aby
se uzavřela smlouva s p. Vytopilem za cenu 500 Kč / hodina, včetně DPH.
h) starostka informovala o novém dotačním titulu, z kterého by se dala uplatnit oprava
kulturního domu a pohostinství.
i) starostka informovala o výstavbě rozhledny regionu Podluží, kde se předpokládá příspěvek
obce na dofinancování ve výši 10 Kč na obyvatele.
j) dále informovala o výroční zprávě Biosférické rezervace Dolní Morava a o zajištění
účastníka za obec na školení starostů, kterého se zúčastní p. Hajdová.
k) o činnosti finančního výboru zastupitelstvo informoval p. Gertner.
l) p. Hajdová informovala o činnosti sociální komise a o činnosti kulturní komise
n) p. Jež přednesl zprávu z kontrolního výboru a komise pro místní rozvoj.

m) starostka navrhla, aby se v letošním roce připravili balíčky pro důchodce nad 80 let ke
konci roku.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schválilo připravit balíčky pro důchodce nad 80 let.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
13) Diskuse
p. Rollerová dotaz na opravy v budově pohostinství. Starostka informovala, že opravy které se
budou provádět na pohostinství by měly být pokryty z nájmu.
14) Závěr – zastupitelstvo skončilo v 19.45 hodin.

Ověřovatelé zápisu: ing. Eduard Gertner
Mgr. Miroslava Hajdová

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

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

