Zápis č.27
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 19.listopadu 2008 v zasedací
místnosti obecního úřadu
___________________________________________________________________________

Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny
Nepřítomni: Gertner, Pulkrábek, Strýček
Program: 1) Zahájení
2) Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
3) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
4) Kontrola usnesení
5) Odpadní kanalizace z vodojemu – řešení dalšího provozování
6) Prodej stavební parcely č. 67/4 v k.ú. Starý Poddvorov
7) Rozpočtové opatření č.5 v roce 2008
8) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2009
9) Schválení rozpočtového výhledu do roku 2013
10) Inventarizace majetku k 31.12.2008
11) Schválení pověření pro starostku obce k provedení rozpočtového opatření
v závěru roku 2008
12) Schválení funkční odměny pro neuvolněného člena zastupitelstva obce
13) Různé
14) Diskuse
15) Závěr

1) Zahájení – starostka všechny přítomné přivítala na 27 jednání zastupitelstva obce a jednání
bylo zahájeno v 17.30 hodin. Starostka navrhla, aby se vzhledem k odstoupení člena
zastupitelstva obce Bc. Hanuše Kašíka, doplnilo o bod složení slibu nového člena
zastupitelstva obce.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schválilo doplnění programu jednání o bod složení slibu nového člena
zastupitelstva obce.
Pro: 5, Proti: 0 , Zdržel se: 0
Usnesení č.2
Zastupitelstvo pověřilo zápisem p. Drahoslavu Veselskou a ověřovateli zápisu Josefa Ježe a
Mgr.. Miroslavu Hajdovou.
Pro: 5 Proti: 0, Zdržel se: 0.
2) Složení slibu člena zastupitelstva obce – starostka informovala přítomné o písemné
rezignaci Bc. Hanuše Kašíka na mandát člena zastupitelstva obce. Nástupcem na uvolněný

mandát je Ing. Tomáš Kuchař. Starostka ho přivítala a vyzvala ke složení slibu a stvrzení
podpisem Ing. Tomáš Kuchař složil do rukou starostky slib a bylo mu předáno osvědčení o
zvolení za člena zastupitelstva obce Starý Poddvorov.
3) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva – zastupitelstvo vzalo zápis z minulého
zastupitelstva na vědomí.
4) Kontrola usnesení – místostarosta přítomné seznámil s plněním usnesení z minulých
zastupitelstev.
5) Odpadní vody z vodojemu – řešení dalšího provozování - místostarosta informoval o
jednání s Vak Hodonín o odpadní kanalizaci z vodojemu, do které jsou napojeny tři rodinné
domky. Nabízí se řešení, aby tato kanalizace zůstala majetkem Vak Hodonín a obec tuto
kanalizaci převzala do správy. Případné náklady na opravu hradí majitel.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schválilo, aby odpadní kanalizace zůstala majetkem Vak Hodonín a obec
tuto kanalizaci převezme do správy.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
6) Prodej stavební parcely č.67/4 v k.ú. Starý Poddvorov – zastupitelstvo projednalo
žádost pana Chlumeckého o prodeji parcely č.67/4 v k.ú. Starý Poddvorov.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schválilo prodej parcely č.67/4 v k.ú. Starý Poddvorov o výměře 91 m2 za cenu
55 Kč za m2.
Pro: 6, Proti: 0,Zdržel se: 0.
7) Rozpočtové opatření č. 5 v roce 2008 - zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem
rozpočtového opatření č.5 s úpravou rozpočtových příjmů o 517.500,- Kč, s úpravou
rozpočtových výdajů o 286.800,- Kč a úpravou financování o 230.700,- Kč.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.5 s úpravou rozpočtových příjmů o
517.500,-Kč, rozpočtových výdajů o 286.800,- Kč a úpravou financování o 230.700,- Kč.
Pro :6 Proti: 0, Zdržel se: 0.
8) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2009 - zastupitelstvo projednalo na základě
zákona č. 250/2000 Sb. rozpočtové provizorium na rok 2009.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium na rok 2009.
Pro: 6 Proti: 0, Zdržel se: 0.
9) Schválení rozpočtového výhledu do roku 2013 – na základě zákona č.250/2000 Sb.
§ 3, o rozpočtových pravidlech byl zastupitelstvu obce předložen rozpočtový výhled do roku
2013.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled do roku 2013.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
10) Inventarizace majetku k 31.12.2008 – na základě zákona o obcích vydala starostka
obce příkaz k provedení inventarizace majetku k 31.12.2008. Všem členům inventárních
komisí bylo předáno pověření k provedení inventury majetku k 31.12.2008.
Zastupitelstvo vzalo pověření k inventurám na vědomí.
11) Schválení pověření pro starostku k provedení rozpočtového opatření v závěru roku
2008 – na základě zákona č.250/2000 Sb. projednalo zastupitelstvo pověřit starostku obce
k provedení rozpočtového opatření v závěru roku 2008.
Usnesení č.8
Zastupitelstvo pověřilo starostku obce ke schválení rozpočtového opatření v závěru roku.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.

12) Schválení funkční odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce – zastupitelstvo
obce projednalo na základě nařízení vlády č. 79/2008 příloha č. 1 odměnu pro neuvolněného
člena zastupitelstva obce, který není členem výboru ani komise.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo odložilo schválení odměny pro neuvolněného člena zastupitelstva obce, který
není členem výboru ani komise, dle nařízení vlády č.79/2008, přílohy č.1.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.

13) Různé
a) starostka navrhla , aby Ing.Tomáš Kuchař byl zvolen předsedou sportovní komise a členem
komise
kulturní.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schválilo, aby Ing. Tomáš Kuchař byl předsedou sportovní komise a členem
kulturní komise.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1.
b) předseda kulturní komise navrhl odměnu pro p. Jiřího Zavadila za doprovod při obřadech
obecního úřadu.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schválilo odměnu pro p.Jiřího Zavadila ve výši 1.000,- Kč.
Pro: 6. Proti: 0, Zdržel se: 0.
c) místostarosta seznámil přítomné s jednáním regionu Podluží a o plánovaném příspěvku na
rok 2009 ve výši 38.500,- Kč a o přípravě internetové televize na Podluží.

d) místostarosta informoval o opravě opěrné zdi v sousedství firmy Urbánek a hřbitova.
e) místostarosta navrhl, schválení vánočních balíčků pro občany nad 80 let.
Usnesení č.12
Zastupitelstvo schválilo nakoupit vánoční balíčky pro občany nad 80 let.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
f) místostarosta informoval o jednání s členem vlády o možnosti příspěvku na setkání Charty
venkovských obcí.
g) žádost p. Strýčka o rozšíření viniční trati Nové vinohrady.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření viniční trati Nové vinohrady o lokalitu Jochy.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
h) žádost o odpuštění pohledávek , poplatků za rok 2008 . Zastupitelstvo obce tuto žádost
neprojednávalo s tím, že tyto poplatky spadají k vymáhání dle zákona o správě daní a
poplatků.
i) Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy firmy Urbánek na příspěvek na opravu opěrné zdi,
který dělí jeho pozemek od obecních pozemků.
Usnesení č.14
Zastupitelstvo schválilo smlouvu na poskytnutí daru od firmy Urbánek na opravu opěrné zdi
ve výši 50.000,- Kč.
14) Diskuse
p. Hajdová všechny přítomné pozvala na divadelní představení v neděli 23. listopadu a v
neděli 30.listopadu na slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

15) Závěr – zastupitelstvo skončilo v 18.50 hodin.
Ověřovatelé zápisu: Josef Jež
Hajdová Miroslava

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

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

