Zápis č. 36
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 5. srpna 2009 v zasedací
místnosti obecního úřadu
___________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Malá Ludmila
Nepřítomni: Strýček František
Program: 1) Zahájení
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
3) Kontrola usnesení
4) Schválení spolufinancování projektu údržba větrného mlýna
5) Schválení dodavatele na opravu větrného mlýna
6) Příspěvek obci Dolní Bojanovice na zajištění požární ochrany v obci
7) Výkup pozemků v lokalitě Újezd na výstavbu rodinných domků
8) Návrh na přidělení obecního bytu
9) Projednání vyúčtování provozu ČOV za rok 2008 a navýšení stočného pro
rok 2009
10) Různé
11) Diskuse
12) Závěr

1) Zahájení – starostka zahájila jednání zastupitelstva obce v 17.30 hodin.
Usnesení č.1
Zastupitelstvo obce schválilo jako zapisovatele zápisu p. Veselskou Drahoslavu a ověřovateli
zápisu Mgr.. Hajdovou a ing. Kuchaře.
Pro: 7, Proti: o, Zdržel se: 0.
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva – starostka seznámila se zápisem.
Usnesení č.2
Zastupitelstvo schválilo zápis z minulého zastupitelstva.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
3) Kontrola usnesení – starostka informovala,že z plnění usnesení zbývá dořešit umístění
kontejneru.
4) Spolufinancování obce projektu nátěr větrného mlýna – místostarosta informoval o
záměru podat projekt na nátěr větrného mlýna.
Usnesení č.3
Zastupitelstvo schválilo uhradit podíl obce na dofinancování obnovy kulturní památky

větrného mlýna.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
5) Schválení dodavatele na nátěr větrného mlýna – místostarosta informoval že jako
dodavatelé byli osloveni tři dodavatelé f. Archatt, f.Rezňák s.r.o. Lipov a f. Strachota
Lipov. Nabídka byla dodána od f Rezňák nabídka za práce 52.916,- Kč a nátěrový materiál
31. 328, Kč a Strachota nabídka za práce 51.706,- Kč a dodávka nátěrového materiálu.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schválilo jako dodavatele nátěru větrného mlýna f p. Františka Strachoty
z Lipova.
Pro:7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
6) Příspěvek obci Dolní Bojanovice na zajištění požární ochrany v obci – starostka
informovala o návštěvě p. Froňka z Inspekce požární ochrany a o možnosti zajistit si vlastní
požární jednotku.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schválilo, že v případě, že příspěvek obci Dolní Bojanovice bude víc jak 40 tis.
Kč za rok bude v obci zřízena vlastní jednotka požární ochrany a zároveň se prověří možnost
zajištění u obce Čejkovice.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
7) Výkup pozemků v lokalitě Újezd na výstavbu rodinných domků – starostka
informovala přítomné se záměrem zahájit výstavbu rodinných domků v trati Újezd.
Usnesení č.6
Zastupitelstvo schválilo výkup pozemků v lokalitě Újezd, výkup stavebních pozemků bude za
55 Kč/ m2 a orná půda za 10 Kč/ m2.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
8) Návrh na přidělení obecního bytu – starostka informovala o volném bytě v bytovém
domě A2 a seznámila přítomné s žádostmi o tento byt.
Usnesení č.7
Zastupitelstvo tajným hlasování přidělilo obecní byt p. Věře Otáhalové. Smlouva bude platit
od 1.8.2009.
Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0.
9) Projednání vyúčtování provozu ČOV za rok 2009 a navýšení poplatku za stočné pro
rok 2009. Obec Nový Poddvorov nechce doplácet podíl ztráty na provozu a navrhuje zvýšit
poplatek za stočné.
Usnesení č.8
Zastupitelstvo schválilo navýšení poplatku za stočné pro rok 2009 na 25 Kč za m3 s tím, že
obec Starý Poddvorov bude toto navýšení doplácet a obec Nový Poddvorov se požádá o
vyjádření.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
10) Různé – a) starostka navrhla schválit dohody na sponzorské dary dle předložených smluv.

Usnesení č.9
Zastupitelstvo schválilo smlouvy na dary od p. Sedlákové Stanislavy ve výši 2.000,- Kč. Od
Tiskárna Lelka ve výši 15.000,- Kč a od ing. Martina Miloše ve výši 10.000,- Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
b) starostka informovala o záměru kraje zřídit kurýra prevence pro seniory.
c) schválení příspěvku pro občanské sdruženi MAS Dolní Morava - zastupitelstvo bylo
seznámeno se členstvím ve sdružení a požadavku o příspěvek ve výši 1.000,- Kč.
Usnesení č.10
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro občanské sdružení MAS Dolní
Morava.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
d) protipovodňová opatření v Sádkách – starostka informovala o záměru vybrání naplavené
zeminy v Sádkách. Starostka navrhovala tento záměr konzultovat s projektantem.
e) starostka informovala o variantách a možností oprav kulturního domu a pohostinství, o
možnosti opravy kuchyně a pokojů v podkroví. Stavební komise je pověřena místním
šetřením v pohostinství a kulturním domě, aby pomohla najít řešení opravy.
f) region Podluží – místostarosta informoval o jednání poradě starostů regionu Podluží, která
se konala ve Starém Poddvorově.
g) povolení umístění atrakcí pro hody v roce 2010 – místostarosta informoval o návrhu
smlouvy pro hody roku 2010. Zastupitelstvo vyjádřilo nesouhlas s počtem atrakcí.
11) Diskuse – starostka informovala o průběhu hodů a zastupitelstvo diskutovalo o vandalství
v průběhu hodů.
12) Závěr – zastupitelstvo skončilo ve 20.00 hodin.

Ověřovatelé zápisu : Mgr.Miroslava Hajdová
Ing. Tomáš Kuchař

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

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

