Zápis č. 29
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 21.ledna 2009 v zasedací
místnosti obecního úřadu
Přítomni: členové zastupitelstva obce dle prezenční listiny

Program: 1) Zahájení, složení slibu nového člena zastupitelstva
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
3) Kontrola usnesení
4) Schválení plánu financování obnovy vodovodního řádu
5) Zajištění požární ochrany v obci
6) Kalová koncovka ČOV
7) Odprodej kabelové přípojky NN firmě e-on ČR
8) Schválení dodatku zřizovací listiny na nádstavbu školy
9) Rozpočtové opatření č. 6
10) Informace o čerpání rozpočtu
11) Informace o Evropské chartě venkovských obcí
12) Schválení rozpočtu na rok 2009
13) Různé
14) Diskuse
15) Závěr

1) Zahájení – starostka přítomné přivítala na 29. Jednání zastupitelstva obce a jednání bylo
zahájeno v 17.30 hodin.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo pověřilo zápisem p. Veselskou Drahoslavu a ověřovateli zápisu p. Františka
Strýčka a Eduarda Gertnera.
Pro: 7 , Proti: 0, Zdržel se : 2.
Starostka přítomné seznámila s písemným odstoupením ze zastupitelstva p. Rudolfa
Pukrábka.
Zároveň přivítala p. Rollerovou, která nastupuje na uvolněný mandát a vyzvala jí ke složení
slibu , stvrzení podpisem a bylo jí předáno osvědčení o zvolení za člena zastupitelstva obce.
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva obce – zastupitelstvo vzalo zápis
z minulého zastupitelstva na vědomí. P. Strýček požaduje zpracovat na vykupovanou stodolu
p. Hozákové cenový odhad na prodej. Zajistí starostka.
3) Kontrola usnesení – místostarosta seznámil s plněním usnesení.

4) Schválení plánu financování obnovy vodovodního řádu – místostarosta seznámil
přítomné s požadavkem Vak Hodonín o schválení, že po dobu 10 let nebude potřeba
investiční obnova vodovodního řádu.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schválilo plán financování obnovy vodovodu do roku 2018.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0.
5) Zajištění požární ochrany v obci – místostarosta informoval o zajištění požární ochrany
smlouvou s obcí Dolní Bojanovice.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schválilo uzavřít smlouvu s obcí Dolní Bojanovice na zajištění požární
ochrany.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1
6) Kalová koncovka ČOV – místostarosta informoval, o tom že na základě projektové
dokumentace na kalovou koncovku ČOV byla podána žádost o dotaci z prostředků JMK.
P. Strýček navrhl, aby se další žádost podala ze SZIF, kde dotace je poskytována do výše
90% z cekových nákladů.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti na dotaci z rozpočtu JMK a dofinancování podílu na
projekt kalové koncovky ČOV.Zaroveň schválilo, že další žádost bude podána na SZIF.
Pro: 9,, Proti: 0, Zdržel se: 0.
7) Odprodej kabelové přípojky NN firmě e-on ČR- zastupitelstvo tento bod odložilo
z důvodu, že nebyly dodány materiály k projednání.
8) Dodatek ke zřizovací listině na nádstavbu školy – zastupitelstvo projednalo předání
majetku nádstavbu školy v ceně 2,380.960,82 Kč do správy Základní škole.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schválilo dodatek zřizovací listiny č.2 o předání nádstavby školy v ceně
2,380.960,82 Kč do správy Základní škole a Mateřské škole Starý Poddvorov.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0.
9) Rozpočtové opatření č. 6 – zastupitelstvo bylo seznámeno s navrhem rozpočtového
opatření č.6.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.6 s navýšením rozpočtových příjmů ve výši
1,113.900,- Kč a navýšení rozpočtových výdajů o 845.200,- Kč a úpravě financování o
268.700,- Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1.
10) Informace o čerpání rozpočtu obce- zastupitelstvo bylo dle přílohy seznámeno
s čerpáním rozpočtu za rok 2008. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.

11) Informace o setkání charty Venkovských obcí EU - zastupitelstvu byl představen p.
Jurčák, který předložil návrhy na pamětní desky setkání. Zastupitelstvo vybralo návrh se
znakem obce a textem v české a anglické verzi. Datum setkání a text „ Setkání Charty
venkovských obcí Evropské unie“.
Dále starostka informovala o přípravě setkání a zajištění financování této akce. Příslib
finanční podpory je od MMR ve výši 50.000,- Kč. Zastupitelstvo diskutovalo o vydání
brožury o obci a přípravě programu, úpravě prostranství u obecního úřadu.
12) Schválení rozpočtu na rok 2009 – starostka informovala o navrhovaných rozpočtových
příjmech a výdajích. Zastupitelstvo projednalo rozpočtové příjmy a výdaje r. 2009.
Usnesení č.7
Zastupitelstvo schválilo navržený rozpočet, který je schválen jako schodkový s celkovými
příjmy ve výši 10,366,90 tis. Kč, výdaje ve výši 10.418,90 tis. Kč a financování ve výši
52 tis. Kč. Rozpočet je dorovnán použitím prostředků z minulých let ve výši 1,452,- tis. Kč.
Pro: 8, Proti: 1, Zdržel se: 0.
13) Různé a) starostka navrhla schválení odměny pro člena zastupitelstva, který není členem
žádné komise.
Usnesení č.8
Zastupitelstvo schválilo odměnu pro člena zastupitelstva obce který není předsedou komise
ani členem komise a výboru. Odměna se stanovuje dle nařízení vlády č.37/2003, příloha č.1.
Pro: 8, Proti: 1, Zdržel se: 0.
b) starostka přítomné seznámila se stížností místních občanů v Sádkách, že v uličkách není
uhrnován sníh. P.Pileček zastupitelstvo informoval, že se v té části nedá projíždět z důvodu
parkování osobního auta.
c) žádost sdružení rodičů ZŠ o dar do tomboly ve výši 4.000,- Kč.
Usnesení č.9
Zastupitelstvo schválilo dar do tomboly ve výši 4.000,- Kč.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0.
d) žádost Roska Kyjov , sdružení postižených roztroušenou sklerózou o dar na činnost
organizace.
Usnesení č.10
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek pro organizaci Roska Kyjov ve výši 500,- Kč.
Pro:5, Proti: 4, Zdržel se: 0.
e) starostka informovala o plánovaném turnaji v kuželkách, který se koná v Lanžhotě.
f) starostka informovala o členské schůzi regionu Podluží, která se bude konat 10.2.2009
v 17.00 hodin v Tvrdonicích. Delegáty na členskou schůzi jsou členové zastupitelstva:
Hajdová, Rampáček, Bůšková, Bařina, Jež .
g) starostka informovala o žádosti na projektu o dotaci na výsadbu alejí a na úpravu veřejné
zeleně.

Usnesení č.11
Zastupitelstvo obce schválilo zařadit do projektu regionu Podluží úpravu veřejného
prostranství .
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0.
14) Diskuse – stížnost od občanů na výjezd ze Světlých na hlavní silnici mezi rod. domy
č.p. 104 a 337. Starostka navrhla, aby komise pro místní rozvoj udělala místní šetření a
navrhla řešení.
Žádost o umístění kolotočů v době dětských hodů. Zastupitelstvo nedoporučilo umístění
kolotočů v tomto termínu z důvodu setkání Charty evropských obci.
Starostka informovala o zajištění školení na BOZP pro pracovníky obce.
15) Závěr – zastupitelstvo skončilo ve 21.20 hodin.
Ověřovatelé zápisu: Strýček František
Gertner Eduard

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

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

