Zápis č. 24
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 8. října 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 dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene s MND a.s.
5) Umístění kontejneru na stavební suť
6) Schválení dohody o partnerství k projektu KD
7) Schválení žádosti o dotaci na projekt KD v celkovém finančním objemu
21. mil. Kč bez DPH
8) Schválení závazku zajistit v případě přiznání dotace, spolufinancování
celého projektu v rozsahu nutném pro úspěšnou realizaci projektu KD
9) Převod sekačky na trávu z majetku obce na MS Starý Poddvorov
10) Schválení přestupkové agendy dle ust. Zákona ČNR č. 200/1990 Sb.,
JUDr. Ludmilou Račickou podle potřeby na základě dohody
11) Schválení dodavatele stavby na lapač splavenin u č.p. 258, dle výběrového
řízení zastupiteli obce pro Zemědělskou a.s. Čejkovice v ceně 171.179,- Kč
12) Schválení opravy ÚT v budově OÚ Starý Poddvorov firmou Šimek VODOTOPO- PLYN s.r.o. v ceně 41.369,- Kč
13) Schválení převodu finančních prostředků z hokejbalu na provoz ZŠ a MŠ
v St. Poddvorov v částce 40.000,- Kč
14) Různé
15) Diskuse
16) Závěr

1) Zahájení – starostka přítomné přivítala na 24. jednání zastupitelstva obce, které bylo
zahájeno v 17.30 hodin.
Usnesení č.1
Zastupitelstvo obce pověřilo zápisem p. Drahoslavu Veselskou a ověřovatelé zápisu jsou
Ing. Eduard Gertner a Mgr. Miroslava Hajdová.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1.
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva – členové k zápisu nevznesli žádné
připomínky.
3) Kontrola usnesení – místostarosta seznámil přítomné s kontrolou a plněním usnesení.

4) Schválení dodatku ke smlouvě o zřízení věcného břemene s MND a.s. – starostka
přítomné seznámila s návrhem dohody o uložení zemních přípojek s MND a.s. Hodonín.
Jedná se o uložení potrubí k sondě P 109 na pozemcích p. č 1402/5, 1402/6,1398/4 a 1401/5
v k.ú. Starý Poddvorov ( viz příloha).
Usnesení č.2
Zastupitelstvo schválilo dohodu o uložení zemních přípojek s MND a.s. Hodonín na
pozemních p. č. 1402/5, 1402/6, 1398/4 a 1401/5 . Dohoda je uzavřena na dobu od 8.10.2008
do 31.12.2030 za úhradu ve výši 385 tis. Kč
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
5) Umístění kontejneru na stavební suť - zastupitelstvo projednalo možnost umístění
kontejneru na stavební suť s tím, že starostka navrhla jako nejvhodnější místo za obecním
úřadem. Dále informovala o opravě opěrné zídky u kontejneru na hřbitově.
Usnesení č.3
Zastupitelstvo schválilo zpevnit podklad a umístit za obecní úřad dva kontejnery, jeden na
stavební suť a druhý na směsný odpad s tím, že tyto budou pronajaty od f. Tespra Hodonín.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
6)Schválení dohody o partnerství k projektu KD – k žádosti o dotaci na rekonstrukci
kulturního domu je nutné doložit dohodou o partnerství od okolních obcí a zájmových
organizací (viz.příloha).
Usnesení č 4
Zastupitelstvo schválilo dohodu o partnerství k projektu
multifunkčního zařízení
rekonstrukce kulturního domu a pohostinství.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
7) Schválení žádosti o dotaci na projekt KD v celkovém finančním objemu 21 mil. Kč
bez DPH – starostka informovala zastupitelstvo o žádosti na dotaci na opravu kulturního
zařízení.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „ Multifunkční zařízení –
Rekonstrukce kulturního domu a pohostinství“ v celkovém objemu rozpočtu projektu do
21 mil. Kč, bez DPH.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
8)Schválení závazku zajistit v případě přiznání dotace spolufinancování celého projektu
V rozsahu nutném pro úspěšnou realizaci projektu KD – zastupitelstvo projednalo nutnost
v případě úspěšnosti dotace zajistit financování pro první dvě třetiny stavby, včetně vlastního
podílu. Předpoklad dotace by byla 92,5% a vlastní zdroje 7,5 % z celkové ceny projektu.
Usnesení č.6
Zastupitelstvo obce schvaluje závazek zajistit, v případě přiznání dotace, spolufinancování
celého projektu v rozsahu nutném pro úspěšnou realizaci projektu „ Multifunkční zařízenírekonstrukce kulturního domu a pohostinství“ dle podmínek Regionálního operačního

programu Jihovýchod, tedy v rozsahu financování minimálně na první dvě etapy projektu
včetně vlastního podílu.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0
9) Převod sekačky na trávu z majetku obce na MS Starý Poddvorov – zastupitelstvo
projednalo možnost bezplatně převést sekačku na trávu na MS Starý Poddvorov.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schválilo bezplatně převést na Myslivecké sdružení Starý Poddvorov travní
sekačku z majetku obce.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
10) Schválení řešení přestupkové agendy dle ust. zákona ČNR č. 200/1990 Sb.,
JUDr. Ludmilou Račickou podle potřeby na základě dohody - zastupitelstvo projednalo
nechat přestupkovou agendu zpracovávat JUDr. Ludmilou Račickou.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schválilo přestupkovou agendu nechat zpracovat p. JUDr. Ludmilou Račickou.
Pro: 7, Proti: 1, Zdržel se: 0.
11) Schválení dodavatele stavby na lapač splavenin u RD č.p. 258, dle výběrového řízení
zastupiteli obce pro Zemědělská a.s. Čejkovice v ceně 171.179,- Kč – zastupitelstvo
projednalo výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby na lapač splavenin, do kterého
se přihlásily dvě firmy Zemědělská a.s. a f. Maxwel.Místostarosta přítomné seznámil
s podrobnostmi řízení.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schválilo jako dodavatele stavby - lapač splavenin u RD č.p. 258, firmu
Zemědělská a.s. Čejkovice, s tím, že bude rošt na lapači vyroben dle projektové
dokumentace.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 2.
12) Schválení opravy ÚT v budově OÚ Starý Poddvorov firmou Šimek VOTO- TOPOPLYN s.r.o. v ceně 38.735,- Kč – zastupitelstvo projednalo záměr opravu ÚT a výměnu
termoventilů.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schválilo opravu ÚT v budově OÚ Starý Poddvorov za cenu 38.735,- Kč dle
nabídky f. Šimek VODO- TOPO-PLYN s.r.o.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
13)Schválení převodu finančních prostředků z hokejbalu na provoz ZŠ a MŠ v Starém
Poddvorově v částce 40.000,- Kč – zastupitelstvo projednalo záměr převést finanční
prostředky schválené na činnost hokejbalu na provoz ZŠ Starý Poddvorov.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schválilo finanční prostředky v rozpočtu příspěvkové organizace ve výši 40 tis.
Kč převést na provoz a dovybavení Základní školy.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.

14) Různé a) starostka přítomné seznámila s plánovaným setkání Charty venkovských obci,
na které byl vypracován rozpočet ve výši 2,280, tis. Kč. Na toto setkání není dořešené
financování. Zastupitelstvo toto bere na vědomí s tím, že o konání tohoto setkání bude
rozhodnuto až po jednání koncem října s představiteli Charty venkovských obcí.
b) žádost o prodej obecního pozemku p.č.67/4 panua Chlumeckému, místostarosta seznámil
přítomné s touto žádostí s tím, že do příštího zastupitelstva bude připraven materiál ke
schválení.
c) místostarosta informoval o nabídce firmy EKOR.
d)místostarosta dále seznámil přítomné s nabídkou f. FUNDUM INVEST a.s. Znojmo
s vytypováním pozemků pro sluneční elektrárny. Zastupitelstvo vzalo tuto nabídku na
vědomí.
e) nábídka f Urbánek, že vytěženou zeminu z jeho pozemků lze dovést na pozemky pro
připravované pozemky hřiště.Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
f) místostarosta informoval o nabídce f. Běťák na nákup vánočního stromu. Zastupitelstvo
doporučilo nákup 3 m stromu s vysazením na prostranství na křižovatce.
g) starostka informovala o jednání s Českou poštou o změně otevírací doby pošty.
h) místostarosta seznámil přítomné s oznámením p. Strýčka o využití pozemku v trati za
hájenkou na vinici.
i) místostarosta seznámil přítomné s jednáním o dopravní obslužnosti IDS Jihomoravského
kraje. Byla připomínkována doprava dětí v raních a odpoledních hodinách směrem do
Hodonína.
j) p. Pulkrábek seznámil se zápisem a jednáním kontrolního výboru připoměli řešení volného
pohybu psů a vyčištění kanalizačních lapačů. Dále jak bude pokračovat protipovodňové
opatření v Sádkách. Místostarosta odpověděl, že toto opatření je spojeno s pozemkovou
úpravou. Dále kontrolní výbor doporučil, aby se na řádku vykoupil sklep Kmentů a dořešila
se sadová úprava.
Dále kontrolní výbor doporučuje řešit odvoz matolin u Nových vinohradů.Kontrolní komise
dále upozorňuje, že sportovní činnost nevykazuje žádnou činnost. Dále jak se bude řešit
naklánění větrného mlýna
k) p. Hajdová oznámila, že 26 října se bude konat vítání občánků a žádá zastupitelstvo, aby
schválilo věcný dar alespoň ve výši 300 Kč.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo schválilo nákup věcného daru pro nové občánky v hodnotě 300 Kč.

Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
l) p. Hajdová dotaz jak pokračuje žádost na dotaci na opravu fasády a výměnu oken v MŠ.
Dále informovala jak pokračuje odstranění kolaudačních závad při nádstavbě školy.
Zastupitelstvo doporučilo vady reklamovat u projektanta a u stavební firmy.
Dále požaduje, aby zřizovatel dořešil změnu názvu v obchodním rejstříku pro příspěvkovou
organizaci.
m) místostarosta seznámil s návrhem odměny pro neuvolněnou starostku obce, aby toto bylo
schváleno jako dodatek k usnesení č. 7 ze dne 22.9. 2008.
Usnesení č.13
Zastupitelstvo schválilo jako dodatek k usnesení č.7 z 23. jednání ze dne 22.9.2008 ve smyslu
Schválení do funkce neuvolněné starostky JUDr. Marie Bůškové, měsíční odměnu dle
nařízení č.37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, přílohy č.1 ve výši 100 %. Odměna
náleží od 23.9.2008.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
n) p. Gertner seznámil přítomné s jednáním finančního výboru a s požadavkem, aby
organizace, které z rozpočtu čerpají příspěvek předložili své rozpočty.
o) JUDr. Marie Bůšková se ke dni zvolení starostkou obce vzdává fukce předsedy finančního
výboru a navrhuje,aby novým předsedou finančního výboru byl ing. Eduard Gertner.
Usnesení č.14
Zastupitelstvo schválilo jako předsedu finančního výboru ing. Eduarda Gertnera.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1.
p) starostka dále navrhla jako dalšího člena finančního výboru p. Petra Bařinu.
Usnesení č 15
Zastupitelstvo schválilo jako člena finančního výboru p. Petra Bařinu.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1.
r)Bc.Hanuš Kašík přítomné seznámil se zápisy a činností sportovní komise.
15) Závěr – zastupitelstvo skončilo ve 20.45 hodin
Ověřovatelé zápisu: ing. Eduard Gertner
Mgr. Miroslava Hajdová

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

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

