Zápis č. 25
z mimořádného jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne
22.10.2008 v zasedací místnosti
Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny
Nepřítomni: Strýček František

Program: 1. Zahájení
2. Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
3. Kontrola usnesení
4. Schválení dohody partnerství na hřiště
5. Schválení předfinancování projektu na úpravu hřiště
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
1. Zahájení
Starostka přítomné přivítala na mimořádném jednání zastupitelstva obce, které bylo zahájeno
v 17.30 hod.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce pověřilo zápisem pí. Františku Bílkovou a ověřovateli zápisu p. Josefa
Ježe a Bc. Hanuše Kašíka.
Pro: 8, Proti:0, Zdržel se: 0.
Pan místostarosta PhDr. Josef Rampáček navrhl, aby bod č. 3 – Kontrola usnesení byl
z časových důvodů vynechán a byl nahrazen jednáním o nabídce odkupu akcií ČS a.s..
Paní starostka JUDr. Marie Bůšková nechala o tomto návrhu hlasovat.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schválilo, aby bod č. 3 v programu byl pozměněn na Nabídka k odkupu akcií
ČS a.s..
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

2. Odsouhlasení zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce

Pan Josef Jež podal bližší informace k bodu č. 11, které se týkaly dodaných roštů k lapači
splavenin u RD 258, kdy dochází ke změně oproti projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu
navrhl pan místostarosta revokovat usnesení č. 9 z 24. jednání zastupitelstva obce.
Po delší diskusi se zastupitelé dohodli, že rošty nebudou zhotoveny dle projektové
dokumentace, nýbrž litinové. Paní starostka nechala hlasovat.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schválilo revokovat usnesení č. 9 z 24. jednání zastupitelstva obce konaného
dne 8.10.2008.
Pro: 7, Proti:1, Zdržel se: 0

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schválilo, že na lapač splavenin u RD č. p. 258 budou, na rozdíl od projektové
dokumentace, použity litinové rošty.
Pro: 7, Proti:1, Zdržel se:0

3. Nabídka na odprodej prioritních akcií společnosti Česká spořitelna a.s.
Pan místostarosta informoval přítomné zastupitele o nabídce firmy Cyrrus na odprodej
prioritních akcií společnosti Česká spořitelna a.s. . Odkupní cena za jeden kus akcie je 450,Kč. Zastupitelé se rozhodli akcie neprodat. Paní starostka nechala hlasovat, aby se akcie
zachovaly a neprodávaly.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce se usneslo prioritní akcie České spořitelny a.s. neprodat.
Pro: 7, Proti:0, Zdržel se: 1

4. Schválení dohody o partnerství na hřiště
Obecní zastupitelstvo projednalo koncepci rozvoje - Úpravy sportovního areálu – I. etapa a
pověřilo místostarostu PhDr. Josefa Rampáčka, aby zajistil stanoviska obcí, jejichž mládež je
organizována v TJ Starý a Nový Poddvorov.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schválilo koncepci rozvoje – Úpravy sportovního areálu – I. etapa.
Pro: 8, Proti:0, Zdržel se: 0
5. Schválení předfinancování projektu na úpravu hřiště

Zastupitelé obce se blíže seznámili s projektem – Úpravy sportovního areálu – I.etapa a
rovněž s podmínkou projektu - předfinancování ve výši 20% z celkových nákladů projektu.
Paní starostka požádala zastupitele o schválení předfinancování tohoto projektu.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schválilo předfinancování projektu – Úpravy sportovního areálu – I. etapa ve
výši 20% z celkových nákladů.
Pro:8, Proti:0, Zdržel se: 0
6. Různé
a) Neuhrazená pohledávka od firmy Maxwell, s.r.o. ve výši 20 896,- Kč
Paní starostka informovala zastupitele, že dosud nebyla uhrazena pohledávka firmy Maxwell,
s.r.o. , U Velké ceny 4, Brno za panely, které byly u této firmy odebrány a použity na
podložení chatky u větrného mlýna. Podala návrh na zaplacení této faktury nebo na vrácení
panelů firmě Maxwell s.r.o. Po diskusi nechala hlasovat o zaplacení faktury.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schválilo uhradit fakturu dle dodacího listu č. 064/2008 ze dne
21.10.2008 firmě Maxwell, s.r.o. Brno v celkové výši 20 896,- Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
b) Pohledávka od firmy Maxwell, s.r.o. ve výši 12 548,55 Kč.
Paní starostka informovala zastupitele o další neuhrazené pohledávce ve výši 12 548,55 Kč
od firmy Maxwell, s.r.o. za dopravu a práce provedené CAT 312 na objektu č.p. 211 –
Hospoda za školou. Po dlouhé diskusi a po přečtení zápisu z 45. jednání zastupitelstva obce ze
dne 18.10.2006 bod č. 3 b) nechala paní starostka hlasovat o úhradě této pohledávky.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo odsouhlasilo úhradu pohledávky dle dodacího listu č. 063/2008 ve výši
12 548,55 Kč firmě Maxwell, s.r.o. U Velké ceny 4, Brno.
Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 1
c) Proplacení makety větrného mlýna
Paní starostka přednesla návrh na zaplacení makety větrného mlýna, kterou zhotovil pan
Bohumil Bortlík ve výši 10.000,- Kč. Maketa sloužila k reprezentaci obce při pořádání
císařských hodů v Hodoníně a bude se i nadále využívat k různým akcím. Nechala o návrhu
hlasovat.
Usnesení č. 10
Zastupitelé odsouhlasili proplatit zhotovení makety větrného mlýna do výše 10.000,- Kč.

Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 1
d) Obnova kříže na „Kerchůvku“
Při demontáži kříže na „Kerchůvku“ z důvodu sadových úprav bylo zjištěno, že jeho spodní
část je ve velmi špatném stavu. Paní starostka podala návrh na pořízení nového kříže včetně
obnovy malby . Pan místostarosta jednal s firmou Barančík z Velkých Bílovic, která by
dodala dřevo, cena cca 9.000,- Kč/m3 a malbu by provedl pan Bortlík. Paní starostka nechala
o návrhu hlasovat.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo pořízení hranolů na zhotovení nového kříže a obnovení
malby.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
e) Výměna plynového kotle na obecním úřadě
Po opakovaném zhasínání plynového kotle byl povolán servisní technik pan Polák, který po
důkladné prohlídce zjistil, že kotel je ve špatném technickém stavu. Z tohoto důvodu paní
starostka přednesla návrh zastupitelstvu obce na výměnu plynového kotle za nový. Nechala
o tomto návrhu hlasovat.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo odsouhlasilo výměnu plynového kotle na obecním úřadě.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
f) Nabídka ke koupi mlátičky, secí mašiny a vyorávače na brambory
Pan místostarosta informoval zastupitele o možnosti koupi staré zemědělské techniky,
konkrétně se jedná o mlátičku, secí mašinu a vyorávače brambor – zvaný čert. Pan Hnidák
nabídl tuto techniku za cenu železného šrotu, celkem cca 9 000,- Kč.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo souhlasilo s nákupem staré zemědělské techniky (mlátičky, secí mašiny a
vyorávače brambor – čert) za cenu do 9.000,- Kč s tím, že se budou shánět dotace pro
vybudování uzamykatelné haly u větrného mlýna.
Pro: 7, Proti:1, Zdržel se: 0
g) Nabídka na koupi stodoly u č.p. 95
Pan Josef Jež informoval zastupitele o možnosti koupení stodoly u č.p. 95, majitelka paní
Hozáková Františka. Cena je 280 tisíc. Vykoupení stodoly a parcely za stodolou by do
budoucna sloužilo jako propojení mezi hlavní ulicí a ulicí Újezd.
Zastupitelé vzali na vědomi tuto informaci a pověřili paní starostku,aby jednala s majitelkou o
ceně do 230 tisíc.
h) Žádost paní Romany Šimkové, bytem Starý Poddvorov 263 o zkrácení platby za
stočné

Paní starostka přečetla žádost paní Romany Šimkové, Starý Poddvorov 263 o zkrácení platby
za stočné za rok 2008. Při odečtu vodoměru bylo zjištěno, že došlo k havárii a vyteklo 400 m3
vody do šachty. Zastupitelstvo se dohodlo, že platba stočného za rok 2008 bude vypočítána
průměrem za minulá období.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce schválilo žádost paní Romany Šimkové o zkrácení platby za stočné
s tím, že platba stočného za rok 2008 bude vypočtena průměrem plateb za minulá období.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

ch) Prohlášení o Smlouvě o dílo č. 28048/S-1
Paní starostka informovala zastupitele o podepsání Smlouvy o dílo č.28048/S-1 s firmou BaS,
stavební a obchodní spol. s.r.o. dne 14.8.2008. Z důvodu podání žádosti o dotace nemohla tato
Smlouva o dílo být podepsána s dodavatelem stavby. Proto paní starostka předložila
zastupitelstvu Prohlášení o Smlouvě o dílo č. 28048/S-1 a nechala o něm hlasovat.
Zároveň předložila novou Smlouvu o dílo č. 28048/S-1, která je připravena k podpisu dne
23.10.2008.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo schválilo Prohlášení o Smlouvě o dílo.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo č. 28048/S-1.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0

i) Dotace na pečovatelský dům
Paní starostka informovala zastupitele o možnosti dotací na přebudování požární zbrojnice na
pečovatelský dům. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí a pověřilo paní starostku o
získání dalších informací.

j) Návštěva DK Hodonín
Paní starostka tlumočila poděkování od pana Grombiříka a pana Havlíka z Domu kultury
Hodonín za reprezentaci obce při císařských hodech. Zvláštní
poděkování patřilo
národopisnému souboru Kordulka, který při hodových slavnostech vystupoval.

k) Návštěva delegátů Charty
V pondělí 27.10 2008 se v naší obci v 9.00 hodin uskuteční setkání delegátů Charty. Návštěvu
přislíbili viceprezident Charty Karl Grammanitsch z Lasse a primátorka Medzeva paní
JUDr. Valéria Flachbartová. Paní starostka vyzvala všechny členy zastupitelstva, aby se
tohoto setkání zúčastnili. Zastupitelé souhlasili s uspořádáním oběda pro toto setkání.

l) Návrh na uzavření Smlouvy s firmou KORDIS JMK spol. s.r.o.Brno.
Místostarosta informoval o uzavření Smlouvy s firmou Kordis JMK, koordinátorem
integrovaného dopravního systému JMK. Upozornil především na zaplacení příspěvku, který
se odvíjí od počtu obyvatel. Pro naši obec se jedná o částku 48 150,- Kč, což je 5,- Kč na
osobu. Smlouva má být uzavřena do 31.1.2009. Zastupitelstvo vzalo na vědomí, rozhodnutí
ponechalo na příští zastupitelstvo.
7. Diskuse
Diskuse se vedla především v duchu Charty – setkání evropských zemí v naší obci.Mluvilo se
o finančním zajištění, o organizaci. Do diskuse byli zapojeni i hosté – Miroslav Hřebačka,
Karel Pospíšil a Miroslav Rabušic.
8. Závěr
Zastupitelstvo skončilo ve 20.30 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Josef Jež

Bc. Hanuš Kašík

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

JUDr. Marie Bůšková
starostka obce

