Zápis č. 37
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 16.září 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 smlouvy na obnovu krajiných struktur v Mikroregionu
Hodonínsko
5) Schválení mimořádného členského příspěvku na Obnovu krajiných
struktur v Mikroregionu
6) Schválení příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2010
7) Rozpočtové opatření č.4
8) Schválení dodatku zřizovací listiny pro ZŠ a MŠ
9) Schválení darů a nákupu majetku pro MŠ a ZŠ
10) Schválení smlouvy o spolupráci s obcí Trnovec
11) Různé
12) Diskuse
13) Závěr

1) Zahájení - zastupitelstvo zahájila starostka v 17.30 hodin.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schválilo doplnit program jednání o bod schválení smlouvy o spolupráci s obcí
Trnovec.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schválilo jako zapisovatele zápisu p. Drahoslavu Veselskou a jako ověřovatele
zápisu p. Ludmilu Malou a Josefa Ježe.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schválilo zápis z minulého zastupitelstva.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
V 17.50 hodin přišla na zastupitelstvo p. Rollerová.

3)Kontrola usnesení – starostka informovala o vybudování kontejneru u ČOV , s tím, že je
třeba objednat kontejner. Vývoz odpadu bude do konce roku bez poplatku, s tím, že na dům
lze vyvést max. 500 kg a na provoz bude zpracována vyhláška.
Na zastupitelstvo v18.00 hodin přišel p. Gertner.
4) Schválení smlouvy na obnovu krajinných struktur v Mikroregionu Hodonínsko –
zastupitelstvo projednalo tuto smlouvu s tím, že obec poskytne návratnou finanční výpomoc
ve výši 160.640,- Kč.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schválilo smlouvu na poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 160.640,Kč na obnovu krajinných struktur Mikroregionu Hodonínsko.
Pro: 8. Proti: 0, Zdržel se: 0.
5) Schválení mimořádného členského příspěvku na obnovu krajinných struktur
v Mikroregionu Hodonínsko – zastupitelstvo projednalo příspěvek na dofinancování
projektu.
Usnesení č.5
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 17.900,- Kč na dofinancování projektu obnova
krajiných struktur.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
6) Schválení příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2010 – zastupitelstvo
projednalo výši příspěvku pro rok 2010 na dofinancování systému IDS JMK ve výši 50 Kč na
osobu. Zastupitelstvo tuto informaci vzalo na vědomí s tím, že tato částka se zapracuje do
rozpočtu r. 2010.
7) Rozpočtové opatření č. 4 – zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 4.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření navýšení rozpočtových příjmů o 392.700,- Kč,
navýšení rozpočtových výdajů o 752.500,- Kč a financování o 359.800,- Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
8) Schválení dodatku č. 3 zřizovací listiny pro ZŠ a MŠ – zastupitelstvo bylo seznámeno
s novelou zákona č.250/2000 Sb. s tím, že je nutné upravit zřizovací listinu, aby byla
v souladu s právní normou.
Usnesení č.7
Zastupitelstvo schválilo dodatek č.3 zřizovací listiny pro ZŠ a MŠ příspěvkovou organizaci,
kde ve vymezení majetku se mění text „ předává do správy k vlastnímu hospodářskému
využití“ na „ k hospodaření ( svěřený majetek)“, v bodu VI se doplňuje bod n) je oprávněna
aby přijímala účelově neurčené finanční dary a bod l) je oprávněna nabývat drobný hmotný
majetek do výše 10.000,- Kč.( příloha dodatek zřiz. Listiny)
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.

9) Schválení darů a nákupu drobného majetku pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ –
zastupitelstvo bylo na základě novely zákona č.250/2000 Sb. seznámeno s povinností schválit
nákup drobného hmotného majetku finančních darů, které jsou účelové. Nákup DHM byl
schválen již při sestavování rozpočtu na rok 2009.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schválilo pro příspěvkovou organizaci finanční dar dle darovací smlouvy
s JMP ve výši 10.000,- Kč na vydání CD souboru Kordulka a nákup DHM dle přiloženého
seznamu.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
10) Schválení smlouvy o spolupráci s obcí Trnovec – místostarosta seznámil přítomné
s přípravou smlouvy o spolupráci při podání žádosti na projekty na kulturní akce.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schválilo záměr ve spolupráci s obcí Trnovec podat projekt z INTERREG
III A.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
11) Různé – a) připomínka přítomného p. Mazucha k uzamykání brány obecního úřadu –
starostka odpověděla, že je nutné bránu zamykat, aby se chránil majetek a v pracovní dny
nebo po dohodě může volně jezdit.
b)starostka informovala o jednání na poradě starostů regionu Podluží. Informovala o možnosti
zapojení do projektu zeleň na Podluží a výsadbě stromořadí.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schválilo zapojení obce do projektu na Podluží a výsadbu stromořadí.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
c) starostka informovala o přípravě knihy Starého Poddvorova ,jejíž přípravy byly zahájeny.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schválilo vydání knihy Starého Poddvorova s náklady do 300 tis. Kč a vydání
1200 ks.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
d) starostka vyzvala všechny předsedy a členy komisí a výborů, aby si do příštího
zastupitelstva doplnili zápisy o jednání komisí a výborů.
e) místostarosta informoval o reklamaci na konstrukci tanečního parketu.
f) místostarosta informoval o zajištění smlouvy požární ochrany s obcí Čejkovice.
g) místostarosta informoval o kontrole hygieny na provozu pohostinství, která je v majetku
obce.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo schválilo opravu hygienických závad na pohostinství.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.

h) místostarosta přednesl návrh na protipovodňová opatření v Sádkách. Na opatření u
Hřebačkového a u lesa se zpracovává projektová dokumentace.
i) místostarosta informoval o požadavku na zřízení plakátovací plochy. Zastupitelstvo
navrhlo, aby se zřídila plakátovací plocha na zídce u pohostinství na křižovatce.
j) místostarosta informoval o nabídce umístit na webové stránky katalog firem. Zastupitelstvo
doporučilo prověřit tuto nabídku.
k) projednání úhrady nákladů na zapsání rekordu
Usnesení č. 13
zastupitelstvo schválilo úhradu nákladů na zapsání obce Starý Poddvorov do knihy českých
rekordů při dýňovém víkendu.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
l) p. Hajdová předložila zastupitelstvu písemný požadavek na opravu zídky u základní školy.
m) starostka informovala o rozhodnutí o poskytnutí dotace na Czech point.
Usnesení č.14
Zastupitelstvo obce schválilo Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva vnitra
ČR na zřízení pracoviště CZECH POINT Upgrade v obci Starý Poddvorov.
Pro:8, Proti:0, Zdržel se: 0.
Dále připomněla, že je nutné podat projekt na zateplení Mateřské školy z vyhlášených
dotačních titulů.
12) Diskuse – starostka dále informovala přítomné o výkupu pozemků v trati Újezda.
13) Závěr – zastupitelstvo skončilo ve 21.00 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Malá Ludmila
Jež Josef

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

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

