Zápis č. 34
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 20. května 2009
v zasedací místnosti obecního úřadu
_______________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny

Program: 1) Zahájení
2) Složení slibu nového zastupitele
3) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
4) Kontrola usnesení
5) Rozpočtové opatření č.2
6) Smlouva s Tesprou Hodonín o o nakládání s komunálním a ostaním
odpadem
7) Schválení smlouvy s HT Group a.s. na zhotovení tanečního parketu
8) Schválení garanta na ČOV
9) Výběr zpracovatele na měření pachových látek na ČOV
10) Informace o Chartě
11) Různé
12) Diskuse
13) Závěr
1) Zahájení - starostka zahájila zastupitelstvo v 17.30 hodin.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu p. Josefa Ježe a ing. Tomáše Kuchaře a
pověřilo vyhotovením zápisu p. Veselskou Drahoslavu.
Pro: 8 Proti:0 Zdržel se:0
2) Složení slibu nového zastupitele – po vzdání se poslaneckého mandátu p.Petra Bařiny,
měl podle pořadí na uvolněný mandát nastoupit pan Ladislav Bařina. Tento se vzdal nároku
na mandát. Novým členem zastupitelstva podle pořadí bude p. Ludmila Malá. Na jednání
zastupitelstva se nedostavila.
3) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva – zastupitelstvo odsouhlasilo zápisy
Z minulých zastupitelstev č. 32 a 33.
K tomuto bodu vystoupil člen zastupitelstva p. Strýček s připomínkami, které jsou přílohou
zápisu. Jedná se o nezískání dotace na Kulturní dům, likvidaci stromů v obci kaštanu na
křižovatce jerlínu u školky.Další připomínka byla k realizaci stavebních akcí v obci a
nedodržování stavebního postupu.Dále kritizoval nepřipravenost akce setkání charty
venkovských obcí.
V 18.00 hodin p. Strýček odešel ze zastupitelstva.

4) Kontrola usnesení – starostka informovala, že do dnešního dne není splněno umístění
kontejneru na odpad, tento úkol trvá.
5) Rozpočtové opatření č. 2 – zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 2,
kde rozpočtové příjmy se upravují o 241 tis. Kč, výdaje o 441,7 tis. Kč a financování se
upravuje o 200,7 tis. Kč.
Usnesení č.2
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.2 , navýšení rozpočtových příjmů o 241 tis.Kč,
navýšení rozpočtových výdajů o 441,7 tis. Kč a financování o 200,7 tis. Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
6) Smlouva s Tesprou Hodonín o nakládání s komunálním odpadem – místostarosta
seznámil přítomné s přílohou č. 1 ke smlouvě ze dne 22.6.2005 o poskytování služeb
nakládání s komunálním a ostatním odpadem.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schválilo přílohu č. 1 k smlouvě ze dne 22.6.2005 o poskytování služeb
nakládání s komunálním odpadem.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
7) Schválení smlouvy s HT GROUP a.s. na zhotovení tanečního parketu – místostarosta
přítomné seznámil s návrhem smlouvy o dílo s firmou HT group a.s. Brno na opravu
tanečního parketu. Předpokládaná cena díla je 380.609,- Kč.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo s firmou HT group a.s. Brno na opravu tanečního
parketu v ceně 380.609,- Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
8) Schválení garanta na ČOV – místostarosta informoval, že ukončil současný garant p.
Kamenský činnost. Byli osloveni p. Veselý a p. Skryja. P. Kašík informoval, že po konzultaci
s projektantem ČOV p. Krňávkem dle platné legislativy není nutný garant v případě, že
zaměstnanec má dosažené středoškolské vzdělání a splněnou dobu praxe. Zastupitelstvo se
dohodlo, že se požádá Krajský úřad o stanovisko.
9) Výběr zpracovatele na měření pachových látek na ČOV – místostarosta informoval o
nabídkách firem na zpracování měření pachových látek na ČOV. Zastupitelstvo tento bod
odložilo.
10) Informace o Chartě – p. Plecák informoval o nákresu a návrhu bednění tesařských a
pokrývačských prací na tanečním parketu.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schválilo zhotovení podbití a přístřešku na tanečním parketu v hodnotě 200 tis.
Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
Starostka informovala o vytisklých pozvánkách a seznamu hostů.

P. Gertner informoval o zajištění dopravy.
P. Hajdová doporučuje sestavit telefonní seznam všech zastupitelů a zaměstnanců pro potřeby
řešení problémů při organizaci.

11) Různé – a) p. Varmuža vystoupil se stížností , že při stavbě zídky europarku došlo
k zúžení místní komunikace.
b) smlouva na opravu opěrné zdi u hřbitova. Tato smlouva již byla schválena, pouze nebyl
z důvodu nepříznivého počasí dodržen termín dodání. Tato smlouva upravuje termín dodání
do 31.3.2009.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schválilo smlouvu na opravu opěrné zdi u hřbitova s firmou Stavební práce
s.r.o. Tvrdonice se změnou termínu dodání a to do 31.3.2009. Ostatní podmínky smlouvy
zůstaly nezměněny.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
c) místostarosta informoval o dodání cenové nabídky na měřidla tepla v bytech v obytném
domě A2. S touto cenovou nabídkou a finančním podílem budou postupně informováni
nájemníci.
d) starostka informovala o jednání na poradě starostů regionů Hodonínsko a Podluží.
e) místostarosta informoval o požadavku nákupu benzínové sekačky s pojezdem a možnosti
dodavatele.
f) starostka navrhla aby zastupitelstvo schválilo do cestovního zpravodaje významné
osobnosti obce.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schválilo jako osobnosti obce Pavla Jurkoviče hudebníka, MUDr. Augustýna
Svobodu, prof., lékaře a P. Pavla Sasínka, kněze.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
g) zastupitelstvo projednalo výsledek výběrového řízení na dodavatele pracoviště upgrade
CZECH POINT. Nabídku zaslali f. AutoCont, f. Josef Janulík a f. Galileo.
Usnesení č.8
Zastupitelstvo schválilo jako dodavatele pro pracoviště upgrade CZECH POINT f Josef
Janulík, Mikulčice.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

12) Diskuse – K připomínkám p. Strýčka p. Hajdová řekla, že bezpečnost dětí a občanů je
přednější. K progranu setkání podotkla, že program detailně zpracovala a věnovala mu hodně
práce.

13) Závěr – zastupitelstvo skončilo v 20.00 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Josef Jež
Ing. Tomáš Kuchař

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

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

