Zápis č. 28
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 10. prosince 2008 v zasedací
místnosti obecního úřadu

Přítomni: členové zastupitelstva obce dle prezenční listiny
Nepřítomni: Strýček
Omluveni: ing. Kuchař

Program: 1) Zahájení
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
3) Kontrola usnesení
4) Smlouva o zajištění pedikérských služeb
5) Stavební úpravy v zasedací místnosti a výměna oken v obřadní síni
6) Schválení nákupu nemovitostí na parc. č. 447 (stodola) a zahrady na parc. č.448
( zahrada)
7) Schválení dohody mezi Obcí Čejkovice a Obcí Starý Poddvorov – neinvestiční
náklady na žáka
8) Schválení smlouvy s Kordis spol.s.r.o.
9) Posouzení nabídek na parkové úpravy
10) Odsouhlasení zvýšení základního poplatku za uložení odpadu
11) Návrh rozpočtu pro rok 2009
12) Různé
13) Diskuse
14) Závěr

1)Zahájení – starostka přítomné přivítala na 28. jednání zastupitelstva obce a jednání bylo zahájeno
v 17.30 hodin.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
Usnesení č.2
Zastupitelstvo pověřilo zápisem p. Drahoslavu Veselskou a ověřovateli zápisu p. Rudolfa Pulkrábka
a Petra Bařinu.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
2)Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva – zastupitelstvo projednalo zápis z minulého
zastupitelstva.
Usnesení č.3
Zastupitelstvo schválilo zápis z minulého jednání zastupitelstva obce.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
3)Kontrola usnesení – místostarosta přítomné seznámil s plněním usnesení zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce vzalo tuto informaci na vědomí.

4)Smlouva o zajištění pedikérských služeb - starostka přítomné informovala s návrhem smlouvy
o zajištění pedikérských služeb v obci Starý Poddvorov.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zajištění pedikérských služeb s Pečovatelskou službou
Homedica Hodonín.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
5)Stavební úpravy v zasedací místnosti a výměna oken v obřadní siňi. – starostka informovala
přítomné o záměru úpravy zasedací místnosti a výměně oken. Jednalo by se o vybourání
příčky,výměnu oken a následně zakoupení nábytku, aby zasedací místnost byla reprezentační
místností obce.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schválilo stavební úpravy zasedací místnosti, včetně výměny oken.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
6)Schválení nákupu nemovitosti na parc. č. 447 ( stodola a zahrady na parc.č. 448 (zahrada) –
starostka informovala o záměru výkupu pozemku a nemovitosti od majitelek p. Hozákové a p.
Komlošové. Tyto nemovitosti budou nakoupeny za dohodnutou cenu ve výši 230 tis. Kč.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schválilo nákup pozemků p.č. 447 a 448 včetně nemovitostí za dohodnutou
cenu 230.000,- Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
7) Schválení dohody mezi obcí Čejkovice a obcí Starý Poddvorov o neinvestičním příspěvku
na žáka – starostka přítomné seznámila s požadavkem Obce Čejkovice o výší příspěvku na žáka.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schválilo výši příspěvku ve výši 3.000,- Kč na žáka.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
8) Schválení smlouvy s f. KORDIS JMK spol. s.r.o. – místostarosta přítomné seznámil s návrhem
smlouvy firmy KORDIS JMK spol. s.r.o. na příspěvek od obce Starý Poddvorov na zajištění IDS ve
výši 50 Kč na obyvatele, celkem ve výši 48.150,- Kč.
Usnesení č.8
Zastupitelsto obce schválilo smlouvu s f. KORDIS JMK spol.s.r.o. na příspěvek na IDS ve výši
48.150,- Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
9) Posouzení nabídek na parkové úpravy v obci – místostarosta přítomné seznámil s návrhy
nabídek od firmy Běťák a Vladimír Šebestík. Tyto projekty budou uplatněny v žádosti z dotačních
titulů. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
10) Odsouhlasení zvýšení základního poplatku za uložení odpadu – starostka informovala o
informačním dopise Skládky Hraničky Mutěnice a o změně poplatku za ukládání odpadu. Změna
poplatku bude řešena smlouvou se skládkou Hraničky Mutěnice. Zastupitelstvo vzalo tuto
informaci na vědomí.
11) Návrh rozpočtu na rok 2009 – starostka informovala přítomné s návrhem rozpočtu, kde
příjmy by se zachovly přibližně v relaci r. 2008, výdaje by se upravily podle dohody
v zastupitelstvu.( Projednání rozpočtu před vyvěšením bude v pondělí 29 prosince 2008 v 16 hodin
na obecním úřadě). Zastupitelstvo vzalo informaci o přípravě rozpočtu na vědomí.
12) Různé – a) starostka navrhla revokovat usnesení č.3 ze dne 8.10.2008 o uložení kontejneru za
obecním úřadem a navrhla schválit umístění kontejneru v oplocené prostoře naproti ČOV, vedle

cvičiště.
Usnesení č.9
Zastupitelstvo schválilo zrušení usnesení č.3 ze dne 8.10.2008 a schválilo umístění kontejneru
v oploceném prostoru vedle cvičiště.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
b) starostka informovala o smlouvě s JMK o dotaci z rozpočtu kraje ve výši 103,- Kč na dětská
hřiště.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
c) starostka informovala o smlouvě na neinvestiční příspěvek obci Starý Poddvorov od Mgr.
Běhalové na kulturní akci ve výši 5.000,- Kč.
Usnesení č.11
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o neinvestičním příspěvku ve výši 5.000,- Kč od Mgr. Běhalové
na kulturní akce.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
d) starostka informovala o možnosti nákupu talířů a příborů na pořádání setkání charty
venkovských obcí. Nákup tohoto zboží by byl do 30 tis. Kč.
Usnesení č.12
Zastupitelstvo obce schválilo nákup talířků a příborů v hodnotědo 30 tis.Kč.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1.
e) zastupitelstvo bylo seznámeno s tím, že dle zákona o obcích § 83 písm j) je nutné se subjekty
kterým se poskytuje příspěvek nad 50 tis. Kč schválit písemná smlouva o tomto příspěvku. Jedná se
ímskokatolickou farnost Čejkovice a ělovýchovnou jednotou Starý Poddvorov.
Usnesení č.13
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s Tělovýchovnou jednotou Starý Poddvorov o příspěvku na
provozní náklady organizace ve výši 370 tis. Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s Římskokatolickou farností Čejkovice o příspěvku na
malování kostela ve Starém Poddvorově ve výši 70 tis. Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
f) starostka informovala o jednání regionu Podluží, informovala o přípravě výstavby rozhledny a
výstavě na Regionturu v Brně.
g) zastupitelstvu obce byl předložen rozpočet na pořádání setkání charty venkovských obcí ve
Starém Poddvorově.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo schválilo připravovaný rozpočet na pořádání setkání charty venkovských obcí ve
Starém Poddvorově.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
h) starostka přítomným předložila program setkání charty venkovských obcí, který se bude konat ve
dnech 11. – 15.6.2009.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schválilo program setkání charty venkovských obcí dle projednaných úprav.

Pro: 7, Proti:0, Zdržel se: 0.

i)místostarosta informoval o připravované úpravě úhrad za likvidaci plastového odpadu.
13)Diskuse
V průběhu diskuse ve 21.00 hodin přišel na jednání ing. Kuchař.
Místostarosta přítomné seznámil s dopisem pozemkového úřadu k pozemkovým úpravám v trati
Krásná hora.
Starostka informovala o záměru zahájit výkup pozemků v trati Újezda,. Toto bude projednáno na
příštím zastupitelstvu.
14) Závěr – zastupitelstvo obce skončilo ve 21.15 hodin.
Ověřovatelé zápisu : Pulkrábek Rudolf
Bařina Petr

……………………………….
PhDr. Josef Rampáček
Místostarosta

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

