Zápis č. 26
z mimořádného jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané
dne 7. listopadu 2008 v kulturním domě
__________________________________________________________________________
Přítomni: členové zastupitelstva a hosté dle prezenční listiny
Nepřítomni: Strýček František
Program: 1) Zahájení
2) Setkání charty venkovských obcí
3) Schválení smlouvy na opravu opěrné zídky u hřbitova
4) Závěr

1) Zahájení – starostka přítomné přivítala na 26. jednání zastupitelstva, které bylo zahájeno
V 17.30 hodin. Přítomné seznámila s programem a navrhla, aby se program rozšířil o bod
jednání schválení smlouvy na opravu opěrné zídky u hřbitova.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schválilo program jednání, s doplněním o bod schválení smlouvy na opravu
opěrné zídky.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo pověřilo zápisem p. Drahoslavu Veselskou a ověřením zápisu p. Rudolfa
Pulkrábka a Petra Bařinu.
Pro: 8, Proti:0, Zdržel se : 0.
2) Setkání charty venkovských obcí – starostka seznámila přítomné s přípravou setkání
Charty venkovských obcí v červnu 2009. Setkání by se mělo uskutečnit ve dnech 11. – 15.
června 2008. Z předsednictví Charty na náklady setkání je příslib 17.433,- EUR a dopravné
delegátů. Starostka seznámila přítomné s podrobným programem setkání s tím, že příjezd
delegátů by byl ve čtvrtek odpoledne a odjezd v pondělí v ranních hodinách.
K setkání se postupně vyjadřovali všichni členové zastupitelstva i jednotliví občané.
P. Pulkrábek seznámili přítomné s historií vstupu obce do Charty venkovských obcí a
setkání, které byly v minulosti.
P. Hajdová informovala o setkání v Holandsku a připomněla, že region Hodonínsko podal
žádost o dotaci na toto setkání. V případě, že tato žádost bude úspěšná finančních prostředků
na zajištění setkání s užším programem bude dostatek.
P. Padalík se dotazoval na žádosti ze státních prostředků. Starostka informovala o tom, že
Ministerstvo financí tuto žádost zamítlo.
P. Veselský Miroslav řekl, že si myslí, že toto setkání není schopna obec zvládnout.
P. Svobodová Věra podotkla, že je potřeba žádat o finanční prostředky z různých titulů.

P. Gertner s setkání řekl, že je to pro obec velký projekt, ale že s omezeným programem je
toto setkání reálné.
Místostarosta informoval, že od r. 2005 se ví, že tu toto setkání v roce 2009 bude a taky že
financování této akce je nejisté. Sám by uvítal, aby se toto odložilo.
P. Kašík se vyjádřil, že je pro organizování v naší obci a taky informoval o tom co všechno se
udělalo pro zajištění financování.
Po diskusi občanů paní starostka vyzvala přítomné zastupitele, aby hlasovali o tom, jestli se
toto setkání uskuteční v červnu příštího roku v naší obci.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schválilo aby se setkání Charty venkovských obcí v červnu v roce 2009
uskutečnilo v obci Starý Poddvorov.
Pro: 7, Proti: 1, Zdržel se: 0.
3) Schválení smlouvy na opravu opěrné zídky u hřbitova- starostka přítomné seznámila
s návrhem smlouvy s f. Stavební práce s.r.o. se sídlem v Tvrdonicích na opravu opěrné zdi u
hřbitova. Cena díla dle smlouvy je 118.515,- Kč a termín ukončení je 30.11.2008.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schválilo smlouvu na opravu opěrné zdi u hřbitova za celkovou cenu
118.515,-Kč s termínem dokončení 30. 11.2008.
Pro: 8, Proti:0, Zdržel se:0.
4) Závěr – zastupitelstvo obce skončilo v 18.45 hodin.
Ověřovatelé zápisu: Pulkrábek Rudolf
Bařina Petr

……………………………………..
PhDr. Josef Rampáček
Místostarosta
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JUDr.Marie Bůšková
starostka obce

