Zápis č. 31
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 18.března 2009 v zasedací
místnosti obecního úřadu
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Bařina Petr,Jež Josef, ing.Kuchař Tomáš
Nepřítomni: Strýček František
Program: 1) Zahájení
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
3) Kontrola usnesení
4) Schválení hospodářského výsledku za rok 2008 příspěvkové organizaci ZŠ a
MŠ Starý Poddvorov a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
5) Schválení smlouvy na neinvestiční dotaci na knihovnu
6) Schválení dodatku smlouvy o poskytování knihovnických služeb pro rok
2009
7) Schválení výkupu pozemků na cyklostezku od OÚ Nový Poddvorov po
větrný mlýn
8) Posouzení nabídky za elektrickou energii od společnosti BICORN s.r.o.
9) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene e-ON
10) Schválení finanční podpory na činnost Linky důvěry v Hodoníně
11) Schválení obchodní nabídky pro upgrade pracoviště CzechPOINT
12) Odprodej pozemku parc. č. 201/1 v k.ú. Starý Poddvorov o výměře 1 m2
manželům Bartošovým
13) Oznámení o zamýšleném převodu pozemku z pozemkového fondu ČR
14) Posouzení nabídky na využití veřejné služby
15) Různé
16) Diskuse
17) Závěr
1) Zahájení – zastupitelstvo bylo zahájeno v 17.30 hodin.
Usnesení č. 1
Ověřením zápisu byli pověření ing. Eduard Gertner a Jindřiška Rollerová, vyhotovením
zápisu byla pověřena Veselská Drahoslava.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva – starostka přítomné požádala o
odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva. ( Na zastupitelstvo se dostavil ing. Kuchař)
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schválilo zápis z minulého zastupitelstva.
Pro: 5, Proti:0, Zdržel se:1

3)Kontrola usnesení – starostka přítomné seznámila s plněním usnesení.
4) Schválení hospodářského výsledku za rok 2008 příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Starý Poddvorov a návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zastupitelstvo
projednalo návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace obce.
Usnesení č 3
Zastupitelstvo schválilo na základě zák č. 250/2000 Sb § 28 rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2008 z doplňkové činnosti ve výši 52.528,50 Kč, s tím, že tento hospodářský
výsledek bude převeden do rezervního fondu na účet 914 ve výši 52.528,50 Kč.
Pro: 6 Proti: 0, Zdržel se: 0.
5)Schválení dohody na neinvestiční dotaci na knihovnu – zastupitelstvo projednalo dohodu
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Hodonína na zabezpečení obecní knihovny.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schválilo dohodu na dotaci z rozpočtu města Hodonína na zabezpečení
obecní knihovny ve výši 32.000,- Kč.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se:0.
6)Schválení smlouvy o poskytování knihovnických služeb pro rok 2009 – zastupitelstvo
projednalo dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytování knihovnických služeb mezi Městem
Hodonínem a obcí Starý Poddvorov o zajištění nákupu, zpracování a distribuce
knihovnických fondů.
Usnesení č.5
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí knihovnických služeb
na nákup knih poukázat 10.000,- Kč.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
7) Schválení výkupu pozemků na cyklostezku od OÚ Nový Poddvorov po větrný mlýn
Zastupitelstvo projednalo možnost výkupu pozemků pro cyklostezku regionu Hodonínsko.
Usnesení č.6
Zastupitelstvo schválilo záměr výkupu dle zpracovaného geometrického plánu od sadu
Zemědělské a.s. po větrný mlýn pro vybudování cyklostezky.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
8) Posouzení nabídky za elektrickou energii od společnosti BICORD s.r.o. –
zastupitelstvo projednalo možnost změny dodavatele el. energie na firmu BICORD s.r.o.
Usnesení č.7
Zastupitelstvo schválilo jako dodavatele el. energie f. E-ON.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
9) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene E-ON – zastupitelstvo projednalo návrh
na zřízení věcného břemene na parcele č. 320/1 v k.ú. Starý Poddvorov.
Usnesení č.8

Zastupitelstvo schválilo smlouvu s f. E-ON o zřízení věcného břemene na parcele č. 320/1
v k.ú. Starý Poddvorov.
Pro: 6, Proti:0, Zdržel se:0.
10) Schválení finanční podpory na činnost Linky důvěry v Hodoníně – zastupitelstvo
projednalo žádost o finanční podporu na Linku důvěry v Hodoníně.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schválilo finanční podporu Lince důvěry Hodonín ve výši 2.000,- Kč.
Pro: 4, Proti: 2, Zdržel se:0.
11) Schválení obchodní nabídky pro upgrade pracoviště CzechPOINT a výběr
dodavatele – zastupitelstvo projednalo možnost požádat o dotaci na zřízení doplnění
pracoviště CZECH POINT a vyhlásilo výběrové řízení.
Usnesení č.10
Zastupitelstvo obce schválilo podat žádost na dotaci na upgrade pracoviště CzechPOINT a
vyhlásilo výběrové řízení.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
12) Odprodej pozemku parc. č. 201/1 v k.ú. Starý Poddvorov o výměře 1m2 manželům
Bartošovým – zastupitelstvo projednalo žádost manželů Bartošových o prodej pozemku
o výměře 1 m2 parc. č. 201/1.
Usnesení č.11
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku parc. č. 201/1 o výměře 1 m2 za 55 Kč za m2.
Pro: 6, Proti:0, Zdržel se:0.
13) Oznámení o zamýšleném převodu pozemku z pozemkového fondu ČR –
zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem převést z pozemkového fondu pozemky do
majetku obce, pokud o tyto pozemky neprojeví zájem jiný zájemce.
Usnesení č.12
Zastupitelstvo schválilo záměr odkupu pozemků do majetku obce.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
14) Posouzení nabídky na využití veřejné služby – zastupitelstvo obce bylo seznámeno
možností využití zaměstnávat občany kterým je vyplácena sociální dávka, na veřejně
prospěšné práce.
Usnesení č.13
Zastupitelstvo neschválilo využití veřejné služby dle nabídky MěÚ Hodonín, odboru
sociálních služeb.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
15) Různé – a) žádost maminek o prostory pro klubovnu. Starostka navrhla k využití
byt v areálu pohostinství.
Usnesení č.14
Zastupitelstvo schválilo k využití prostory bytu jako klubovnu pro maminky v areálu
pohostinství.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se:0.
b)žádost nájemníků obecních bytů o instalaci měřidel tepla v bytech.

Usnesení č.15
Zastupitelstvo schválilo pořízení měřidel tepla do obecních bytů s tím, že obec zajistí
instalaci a následně provede vyúčtování nákladů nájemníkům.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
c) žádost p. Bílka o řešení škody na autě, které bylo způsobeno krytinou z byt. domu.
Zastupitelstvo tuto žádost projednalo s tím, že se tato žádost uplatní z pojistné smlouvy.
d) žádost Svazu včelařů Hodonín o příspěvek na provoz organizace.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schválilo poskytnout organizaci Svazu včelařů Hodonín příspěvek z rozpočtu
obce ve výši 2.000,- Kč.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
e) starostka informovala o cenovém návrhu na dveře do zasedací místnosti v ceně 12 tis. Kč.
Usnesení č.17
Zastupitelstvo obce schválilo pořízení dveří do zasedací místnosti v ceně 12 tis. Kč.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
f)starostka informovala o řešení parkování aut v místech kde vjezdy zasahují do chodníku.
g)žádost p. Karla Svobody o snížení poplatku za stočné.
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo zamítlo žádost snížit p. Svobodovi poplatek za stočné.
Pro: 4, Pro: 0, Zdržel se: 2.
h) starostka informovala o jednání mikroregionu Hodonínsko a regionu Podluží a informovala
o přípravě setkání Charty.
i)místostarosta informoval o výběrovém řízení na demoliční práce a úpravu povrchu parketu.
a obnovu Kerchůvku.
Usnesení č. 19
Zastupitelstvo schválilo jako dodavatele bouracích prací na taneční parket f. MAXWEL.
Firma Maxwel provede rovněž na obnově Kerchůvku za cenu 41.769,- Kč včetně DPH.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
Usnesení č.20
Zastupitelstvo schválilo jako dodavatele povrchové úpravy tanečního parketu f. HT FLOR.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
Na nákup materiálu pro zhotovení konstrukce na tanečním parketu budou osloveni zájemci.
j) starostka informovala o záměru regionu Podluží založit družstvo za účelem zajištění
projektu „ Optika na venkově“.
Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schválilo zapojení obce Starý Poddvorov jako člena regionu Podluží do
družstva za účelem položení optického kabelu.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.

k) starostka informovala, že je potřeba pro drobné stavební práce vybrat dodavatele těchto
prací.
Usnesení č. 22
Zastupitelstvo schválilo, aby starostka vybrala z nabídek firem práce za nejnižší nabídku.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
l)žádost o pronájem kulturního domu na turnaj v mariáši.
Usnesení č. 23
Zastupitelstvo schválilo bezplatný pronájem kulturního domu na turnaj v mariáši a poskytnutí
věcného daru.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
16) Diskuse – ředitelka Základní školy přítomné seznámila se zvýšením a platbou záloh na
plyn. Toto bude řešeno tak, že rezerva na opravy bude přesunuta do provozních nákladů.
17) Závěr – zastupitelstvo skončilo ve 21.00 hodin.

Ověřovatelé zápisu: ing. Eduard Gertner
Jindřiška Rollerová

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

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

