Zápis č. 35
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 1. července 2009 v zasedací
místnosti obecního úřadu____________________________________________________

Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomni: Strýček, Rollerová
Program: 1) Zahájení
2) Složení slibu nového člena zastupitelstva
3) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
4) Kontrola usnesení
5) Schválení rozpočtového opatření č.3
6) Schválení darovací smlouvy od firmy Montgas a.s.
7) Schválení darovací smlouvy od firmy Kornfeil spol. s.r.o.
8) Schválení darovací smlouvy od firmy Sport prima spol.s.r.o.
9) Schválení darovací smlouvy od firmy Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
10) Schválení grantového příspěvku od firmy MND Gas Storage a.s.
11) Schválení garanta na ČOV
12) Vyhodnocení Charty
13) Různé
14) Diskuse
15) Závěr

1) Zahájení – starostka zahájila zastupitelstvo v 17.30 hodin.Navrhla aby se program jednání
doplnil o schválení rozpočtového opatření.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu p. Josefa Ježe a Eduarda Gertnera a
vyhotovením zápisu pověřilo p. Drahoslavu Veselskou.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
2) Složení slibu nového člena zastupitelstva obce – p. Ludmila Malá se předem omluvila a
na jednání zastupitelstva se dostavila v 18.30 hodin. Starostka nového člena přivítala a
vyzvala ke složení slibu, stvrzení podpisem a bylo jí předáno osvědčení o zvolení za člena
zastupitelstva obce.
3) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva - všichni zápis obdrželi a nikdo nemá
námitky.
Usnesení č.2
Zápis z minulého zastupitelstva byl schválen.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.

4) Kontrola usnesení – starostka informovala o plnění usnesení s tím, že zůstává dořešit
umístění kontejneru u ČOV.
5) Schválení rozpočtového opatření č.3 – zastupitelstvo bylo seznámeno s navrhovanou
rozpočtovou úpravou.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtového opatření s navýšením rozpočtových příjmů o
160.700,- Kč, s navýšením rozpočtových výdajů o 1,568.200,- Kč a úpravou financování
ve výši 1,407.500,- Kč.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
6) Schválení darovací smlouvy Montgas. a.s. – zastupitelstvo obce projednalo darovací
smlouvu na dar obci na pořádání setkání Charty venkovských obcí od 11. – 15. 6.2009.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu s firmou Montgas a.s. na dar ve výši 20.000,- Kč.
Pro: 6, Proti: 0,Zdržel se: 0.
7) Schválení darovací smlouvy od firmy Kornfeil spol.s.r.o. - zastupitelstvo projednalo
darovací smlouvu na dar ve výši 20.000,- Kč.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu s firmou Kornfeil spol.s.r.o na dar ve výši
20.000,- Kč.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
8) Schválení darovací smlouvy od f. Sport prima spol.s.r.o. – zastupitelstvo projednalo
darovací smlouvu na dar ve výši 5.000,- Kč.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu s firmou Sport prima spol.s.r.o. na dar ve výši
5.000,- Kč.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
9) Schválení darovací smlouvy od firmy Inženýrské stavby s.r.o. Hodonín- zastupitelstvo
projednalo darovací smlouvu s firmou Inženýrské stavby na dar ve výši 30.000,- Kč.
Usnesení č.7
Zastupitestvo schválilo darovací smlouvu s firmou Inženýrské stavby s.r.o. Hodonín na dar
ve výši 30.000,- Kč.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
10) Schválení grantového příspěvku od firmy MND Storage a.s. Hodonín- zastupitelstvo
projednalo návrh smlouvy na grantový příspěvek z projektu Energie z přírody na opravy
tanečního parketu.

Usnesení č.8
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o přijetí grantového příspěvku ve výši 230 tis. Kč od firmy
MND Storage a.s. Hodonín.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
11) Schválení garanta na ČOV – místostarosta informoval o možnosti, že lze, aby garanta
na ČOV vykonával p. Vladimír Kašík.
Usnesení č.9
Zastupitelstvo obce schválilo jako garanta na ČOV p. Vladimíra Kašíka.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
12) Vyhodnocení Charty – starostka informovala o průběhu setkání, jeho hodnocení u
zahraničních delegací a přípravě vydání mimořádného zpravodaje věnovaného tomuto
setkání.
13) Různé
a) starostka informovala o žádosti na pronájem obecního bytu, který se uvolnil.
Usnesení č.10
Zastupitelstvo schválilo přidělení 3 pokojového bytu manželům Novákovým.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Dále navrhlo, aby se uvolněný byt nabídl p. Bílové.
b) místostarosta informoval o možnosti získání dotace na nátěr větrného mlýna z programu
Ministerstva kultury.
Usnesení č.11
Zastupitelstvo schválilo uplatnit žádost na dotaci na ochranný nátěr větrného mlýna.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se:0.
c) starostka informovala o cenové nabídce pro závlahový systém a nové oplocení
tréninkového hřiště v areálu TJ a pořízení nového domku pro sekačku. Zastupitelstvo bylo
seznámeno s tím, že na opravu oplocení získala TJ od ČSTV dotaci a zbývající část je nutné
dofinancovat.
Usnesení č.12
Zastupitelstvo schválilo příspěvek pro TJ Družstevník na pořízení závlahového systému a
dofinancování oplocení a pořízení domku pro parkování sekačky dle předložených rozpočtů.
(Celkem 413 tis. Kč)
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
d) starostka informovala o nutnosti protipovodňových oprav na zachycení dešťových vod od
lesa a v uličce u Hřebačkového.
Usnesení č.13
Zastupitelstvo schválilo nechat zhotovit projekt na odvodnění.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.

e) starostka informovala o nutnosti rekonstrukce kulturního domu a pohostinství a taky o
záměru nechat přebudovat požární zbrojnici na sociální zařízení pro seniory.
f)místostarosta informoval o návštěvě p. Finka a požadavku na umístění atrakcí v době hodů.
g) starostka informovala o přípravě zhotovení branky mezi hřištěm a MŚ.
14) Diskuse
15) Závěr - zastupitelstvo bylo ukončeno ve 20.45 hodin.
Ověřovatelé zápisu: Josef Jež
Gertner Eduard

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

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

