Zápis č. 30
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 11.února 2009 v zasedací
místnosti obecního úřadu
Přítomni :dle prezenční listiny
Omluveni: Bařina Petr
Program: 1) Zahájení
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
3) Kontrola usnesení
4) Smlouva s Tesprou Hodonín o nakládání s komunálním odpadem
5) Odsouhlasení návrhu na pamětní desku Evropská charta venkovských obcí
6) Odsouhlasení autobusové zastávky na Kerchůvku
7) Schválení dalších návrhů na parkové úpravy – u školy, vedle sklepa
p. Kmenty
8) Zřízení pracovních míst na VPP
9) Výměna oken a zateplení obvodového zdiva na budově radnice
10) Odsouhlasení úprav tanečního parketu
11) Různé
12) Diskuse
13) Závěr
1) Zahájení zastupitelstva bylo v 17.30 hodin.
Usnesení č.1
Ověřením zápisu byli pověřeni Mgr. Miroslava Hajdová a Josef Jež a vyhotovenín zápisu
p Jindřiška Rollerová.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva - starostka přivítala všechny přítomné a
zároveň požádala o odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo
zápis.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
Po schválení zápisu opustil v 17.50 hod. jednání zastupitelstva p. František Strýček.
3) Kontrola usnesení - starostka přítomné seznámila s plněním usnesení a zároveň požádala
zastupitele o schválení a hlasování do funkce předsedy kontrolního výboru p. Josefa Ježe.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1.
Usnesení č.2
Do kulturní komise zvolena p. Marie Rampáčková.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.

Byl předložen znalecký posudek p.inch. arch. Petra Šikuly na pozemek – zakoupení od

p. Františky Hozákové.
Místostarosta podal informace s průběhem jednání na OÚ v Dol. Bojanovicích – zabezpečení
požární ochrany v naší obci. Jednání bude dále pokračovat.
4) Smlouva s Tesprou Hodonín o nakládání s komunálním odpadem – nový sazebník,
jednání 5.3.2009 bereme na vědomí.
5) Odsouhlasení návrhu na pamětní desku setkání Charty - návrh pamětní desky zatím
nebyl schválen, schválení bude svolána pracovní schůzka.
6) Odsouhlasení zřízení autobusové zastávky na Kerchůvku - autobusová zastávka na
Kerchůvku byla schválena, hradit bude Jihomoravský kraj.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schválilo autobusovou zastávku na Kerchůvku, hradit bude Jihomoravský Kraj.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
7) Schválení dalších návrhů na parkové úpravy - místostarosta předložil návrhy od p.
Šebestíka a p. Běťáka. Úpravy u sklepa p. Kmenty a u hřiště provede p. Šebestík, ostatní p.
Běťák.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schválilo parkové úpravy u sklepa p. Kmenty a na Kerchůvku provede p.
Šebestík, a to za cenu 65.639,- Kč včetně DPH.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
8) Zřízení pracovních míst na VPP -pracovní místa na VPP bude požádáno o 8 pracovních
míst.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schválilo pracovní místa na VPP, 8 pracovních míst.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se 0.
9) Výměna oken a zateplení obvodového zdiva na budově radnice - zastupitelstvo bere na
vědomí, bude upřesněno a projednáno v příštím zastupitelstvu dle finančních nabídek.
10)Odsouhlasení úprav tanečního parketu - Úprava tanečního parketu u školy.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schválilo úpravu tanečního parketu u školy.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
11) Různé – a) Kordis, projednání smlouvy na zajištění finančního dopravního systému a
Konvence IDS JMK.
Usnesení č.7
Zastupitestvo schválilo smlouvu s Kordis za IDS a Konvenci IDS JMK.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.

b) cyklostezka – předloženy byly geometrické plány Mikroregionu Hodonínsko
cyklostezky, nutno projednat na jednání 25.2.2009 v Rohatci.

na

c) starostka seznámila zastupitelstvo se zavedením sociálního fondu a zároveň dala souhlas
k vytvoření rozpočtu SF, statutu SF a směrnici.
d) financování Charty bylo schváleno a odsouhlaseno dofinancování přes Mikroregion
Hodonínsko v částce 129 tis. Kč.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schválilo dofinancování Charty venkovských obcí přes Mikroregion
Hodonínsko ve výši 129. tis. Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
e) bytové družstvo účtování, je třeba vyvolat jednání s předsedou byt. družstva p. Henrichem
Strýčkem.
f) schválení kompletní realizace zasedací místnosti v hodnotě 110.000,- Kč ( okna, malba,
nábytek, podlaha)
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schválilo opravu zasedací místnosti v hodnotě 110 tis. Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
g) Svoboda Karel, žádost o snížení stočného, tato žádost se neschválila a je přesunuta na příští
zastupitelstvo.
Ing. Eduard Gertner na vlastní žádost opustil jednání zastupitelstva ve 20.45 hodin.
h) projednání vyhlášky nař. vlády č. 37/2003 o odměnách pro neuvolněné členy
zastupitelstva.
Usenesení č. 10
Zastupitelstvo schválilo vyhlášku nařízení vlády dle zákona č.37/2003 Sb. o odměnách pro
neuvolněné členy zastupitelstva s platností od 1.3.2009.
Pro : 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
12) Závěr – zastupitelstvo skončilo ve 21.05 hodin.
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Miroslava Hajdová
Josef Jež

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

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

