Zápis č. 32
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 15.dubna 2009 v zasedací místnosti
obecního úřadu
__________________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Nepřítomni: Strýček ,Kuchař, Gertner
Program : 1) Zahájení
2) Kontrola usnesení
3) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2008
4) Schválení dodavatele na kovovou konstrukci u tanečního parketu
5) Schválení rozpočtového opatření č. 1
6) Schválení garanta na ČOV
7) Schválení spolufinancování grantového sponzoringu Energie z přírody
ve výši 50 %
8) Cyklostezka od OÚ Nový Poddvorov k větrnému mlýnu
9) Přípomínky nájemníků na bytovce č.p. 352
10) Schválení darovací smlouvy s E.ON
11) Různé
12) Diskuse
13) Závěr
1) Zahájení – zastupitelstvo zahájila starostka v 17.30 hodin.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schválilo program jednání.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
Usnesení č. 2
Ověřením zápisu byli pověření Petr Bařina a Josef Jež, vyhotovením zápisu byla pověřena Veselská
Drahoslava.
Pro: 6 Proti:0, Zdržel se:0.
2) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2008 – zastupitelstvo bylo seznámeno se závěrečným
účtem obce a prověrkou hospodaření, která proběhla ve dnech 9. a 10. března 2009.
Usnesení č.3
Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření obce - závěrečný účet obce bez výhrad.
Pro:6, Proti:0, Zdržel se:0.
3) Schválení dodavatele na kovovou konstrukci u tanečního parketu – zastupitelstvo projednalo
návrh zhotovení kovové konstrukce u tanečního parketu.Osloveno bylo více firem. Jedna nabídka
byla na konstrukci ze železa v ceně 262.000,- Kč. Druhou firmou, která dodala nabídkovou cenu na
pozinkovanou konstrukci ve výši 296.061,59 Kč byla f. K.D.O. Čejkovice
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schválilo dodavatele pozinkované kovové konstrukce u tanečního parketu f. K.D.O.
Čejkovice.
Pro:6 Proti:0, Zdržel se:0.

4) Schválení rozpočtového opatření č. 1 – zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření
č.1, kdy rozpočtové příjmy se navyšují o 505.000,- Kč, rozpočtové výdaje se navyšují o 3.400,- Kč,
navýšení financování o 501.600,- Kč.
Usnesení č.5
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtového opatření č.1, s navýšením rozpočtových příjmů o
505.000.Kč, navýšením rozpočtových výdajů o 3.400 Kč a úpravu financování o 501.600 Kč.
Pro: 6, Proti:0, Zdržel se:0.
5) Schválení garanta na ČOV – zastupitelstvo projednalo možnost garanta na provoz ČOV.
Zastupitelstvo projednalo provozní náklady ČOV a možnost změny odborného dozoru na provozu
ČOV. Místostarosta informoval o jednání . Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
V 18.00 se dostavili na jednání p. Gertner a Kuchař.
Ze zastupitelstva se omluvila p. Hajdová.
6) Schválení spolufinancování grantového sponzoringu Energie z přírody ve výši 50 % zastupitelstvo projednalo možnost žádat o grant z proramu Energie z přírody ve výši 50 %
na opravu a rozšíření jeviště a zhotovení kovové konstrukce, včetně zábradlí a osvětlení u školy ve
výši 460 tis. Kč.
Usnesení č.6
Zastupitelstvo schválilo podat žádost o grant Energie z přírody ve výši 50 % a dofinancování 50 %
rozpočtových nákladů projektu.ve výši 230 tis. Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
7) Cyklostezka od OÚ Nový Poddvorov k větrnému mlýnu – zastupitelstvo projednalo zřízení
cyklostezky od obecního úřadu k větrnému mlýnu, s tím, že obec Starý Poddvorov nebude vykupovat
pozemky po bránu do sadu Zemědělské a.s. Čejkovice.
8) Připomínky nájemníků na bytovce č.p. 352 – jedná se o závady, které budou uplatněny u
dodavatelské firmy jako závady v záruční lhůtě a dodání měřidel tepla do jednotlivých bytů.
9) Schválení darovací smlouvy s E.ON – zastupitelstvo projednalo darovací smlouvu s firmou E.ON
na dar ve výši 100.000,- Kč na zajištění akce setkání 27 obcí členských států EU ve dnech
11 – 15.6. 2009.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu s s firmou E.ON na dar ve výši 100.000,- Kč na zajištění
akce setkání 27 obcí EU.
Pro: 7, Proti:0, Zdržel se:0.
10) Různé
a) zastupitelstvo projednalo návrh upomínkových váziček pro delegáty setkání Charty venkovských
obcí. P. Rollerová seznámila přítomné s návrhem váze v ceně asi 165 Kč za kus. Zastupitelstvo se
dohodlo, že výška bude 25 cm a počet kusů které se nechají zhotovit 100 ks.
b) starostka přítomné seznámila s žádostí Svazu zdravotně postižených Dolní Bojanovice o příspěvek
na činnost organizace.
Usnesení č. 9

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek svazu zdravotně postižených Dolní Bojanovice ve výši 300 Kč
na člena z obce Starý Poddvorov.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1
c ) starostka informovala o stížnosti p. Svobody o pokousání psem p. Františka Strýčka. Navrhla, aby
se majitelovi psa napsal dopis, aby si psa zabezpečil.
d) starostka informovala o požadavku sdružení maminek na klubovnu v bytě Smělých, že je nutné
provést opravy, ale z důvodu plánované rekonstrukce pohostinství, není vhodné do opravy
investovat.
11) Diskuse – starostka informovala o opravě kulturního domu a výsadbě zeleně a o postupech prací.
Dále informovala o možnosti zakoupit na setkání tašky a nechat zhotovit potisk.
Místostarosta informoval o možnosti požádat o dotaci na výměnu oken a zateplení budovy obecního
úřadu. K tomuto je nutné nechat zhotovit tepelný audit. Zastupitelstvo se dohodlo, že se zateplení
obecního úřadu nebude realizovat.
p. Bařinová požaduje , aby se v dědině zřídily odpadkové koše a na větrném mlýně se nechalo zřídit
WC.
Starostka přítomné dále seznámila s přípravou programu na setkání Charty venkovských obcí.

12) Závěr – zastupitelstvo skončilo v 20.15 hodin.

Ověřovatelé zápisu : Bařina Petr
Jež Josef

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

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

