Zápis č. 50
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 11. srpna 2010
v zasedací místnosti obecního úřadu
________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva
Omluveni: Gertner, Malá
Program: 1) Zahájení
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
3) Kontrola usnesení
4) Schválení rozpočtového opatření č. 3
5) Schválení dělení pozemků v trati Újezda pro parc. č. 422/1, 422/2, 422/3,
422/4, které jsou ve vlastnictví pozemkového fondu
6) Schválení převodu pozemků parc.č.422/1,422/2,422/3,422/4 na Obec Starý
Poddvorov
7) Schválení žádosti o vydání rozhodnutí na dělení parcel v trati Újezda na
komunikaci a inženýrské sítě
8) Schválení smlouvy s MND o grantovém příspěvku
9) Schválení smlouvy s VEOS Dolní Bojanovice
10) Schválení smlouvy s firmou RENOVA na revitalizaci Základní a Mateřské
školy
11) Různé
12) Diskuse
13) Závěr
1) Zahájení - starostka zahájila zastupitelstvo obce v 18.00 hodin.
Usnesení č.1
Zastupitelstvo obce schválilo jako ověřovatele p. Rollerovou a p. Hajdovou a jako
zapisovatelku p. Veselskou.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření programu o schválení smlouvy s MND o grantový
příspěvek, schválení smlouvy s VEOS Dolní Bojanovice a schválení smlouvy s firmou
RENOVA, stavební a obchodní spol. s r.o. Hodonín na revitalizaci ZŠ a MŠ Starý Poddvorov.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva – zastupitelstvo vzalo zápis z minulého
zastupitelstva na vědomí.
(V 18.10 příchod p. Strýček)
3) Kontrola usnesení – zastupitelstvo projednalo usnesení týkající se bytů.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schválilo, aby tři byty v domě A1 zůstaly trvale majetkem obce, tak jak bylo
schváleno na zastupitelstvu obce dne 15.11.2001.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
(V 19 hodin p. Strýček odešel)
4) Schválení rozpočtového opatření č.3 – zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového
opatření č. 3.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3 s navýšením rozpočtových příjmů o
900.500,- Kč, navýšením rozpočtových výdajů o 2,684.400,- Kč a úpravě financování o
1,783.900,- Kč.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se 0.
5) Schválení dělení pozemků v trati Újezda pro parc.č .422/1, 422/2, 422/3, 422/4, které
jsou ve vlastnictví pozemkového fondu – starostka přítomné seznámila s navrhovaným
dělením pozemků.
Usnesení č.5
Zastupitelstvo schválilo dělení pozemků v trati Újezda pro parc. č. 422/1, 422/2, 422/3, 422/4.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
6) Schválení převodu pozemků parc. č. 422/1, 422/2, 422/3, 422/4 na Obec Starý
Poddvorov- starostka seznámila přítomné se záměrem převést výše uvedené pozemky do
vlastnictví obce.
Usnesení č.6
Zastupitelstvo schválilo převod pozemků parc. č. 422/1, 422/2, 422/3, 422/4 do vlastnictví
obce Starý Poddvorov.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
7) Schválení žádosti o vydání rozhodnutí na dělení parcel v trati Újezda na komunikaci
a inženýrské sítě – starostka předložila návrh na dělení parcel.
Usnesení č.7
Zastupitelstvo schválilo vydaní rozhodnutí pro dělení parcel v trati Újezda na komunikaci a
inženýrské sítě.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
8) Schválení smlouvy s MND a.s. o grantovém příspěvku – starostka seznámila přítomné
se smlouvou.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o grantovém příspěvku pro obec Starý Poddvorov ve
výši 400 tis. Kč na projekt „Multifunkční zařízení – stavební úpravy KD č.p. 215 Starý
Poddvorov.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.

9) Smlouva o dílo s f. VEOS Pospíšil s.r.o. Dolní Bojanovice - starostka přítomné seznámila
se smlouvou na rekonstrukci elektroinstalace kulturního domu.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schválilo smlouvu s firmou VEOS Pospíšil na rekonstrukci elektroinstalace
kulturního domu za cenu 360 tis. Kč včetně DPH.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
10) Smlouva s firmou RENOVA, stavební a obchodní spol. s r.o. Hodonín na revitalizaci
ZŠ a MŠ Starý Poddvorov- zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem smlouvy.
Usnesení č.10
Zastupitelstvo schválilo smlouvu s firmou RENOVA, stavební a obchodní spol. s r. o.
Hodonín na revitalizaci ZŠ a MŠ Starý Poddvorov.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
11) Různé
a) starostka informovala o vlastnictví pozemku p. Kymadze u domu p. Lukáče Pavla, Starý
Poddvorov 356.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schválilo převod pozemku p. č. 320/5 ve výměře 46 m2.
Pro:6. Proti: 0, Zdržel se: 0
b) starostka informovala o ceně nájemného a navrhla, aby se na tři byty v obytném domě A1
změnila cena nájemného 26,50 Kč za m2 na 45 Kč za m2, tak jak je tomu u obytného domu
A2, neboť jsou byty I. kategorie.
Usnesení č.12
Zastupitelstvo schválilo nájemné pro obecní byty v obytném domě A1 ve výši 45,- Kč/m2 od
1. září 2010.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
c) starostka informovala o přípravě směnné smlouvy o budoucí smlouvě s Poddvorov,
družstvo, aby tyto tři byty v domě A1 zůstaly v majetku obce Starý Poddvorov.
Usnesení č.13
Zastupitelstvo schválilo vypracování smlouvy směnné a budoucí smlouvě. Zastupitelstvo
schválilo, aby tuto smlouvu vypracoval JUDr. Jaroslav Mikuš.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
d) místostarosta informoval o nutnosti opravy obrubníků u místní komunikace před RD u
Bartálového a u Osičkového. Zastupitelstvo doporučuje, aby se zakoupil materiál a opravy u
RD Osičkových provedli zaměstnanci s majitelem, u RD Bartálů provede opravu MND.
e) místostarosta informoval o požadavku zřídit lávku v čekárně pod hřbitovem.
f) místostarosta informoval o projektu a řízení protipovodňových opatření.
g) místostarosta informoval o přípravě projektů Regionu Hodonínsko.
Usnesení č.14
Zastupitelstvo neschválilo projekty regionu Hodonínsko.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.

h) byla projednána otázka výměny oken na kulturním domě. Zastupitelstvo pověřilo starostku
a místostarostu zahájit jednání s firmou na výrobu oken.
i) dotaz p. Ježe na odkup RD po rodině Veselských. Zastupitelstvo navrhlo, aby se zjistila
cena, a ta bude projednána na dalším zastupitelstvu.
j) byly projednány cenové nabídky od firmy VEOS s.r.o, Reprel s.r.o. a budou osloveny dvě
firmy RGV a Němeček.
k) ing. Kuchař přednesl seznam účastníků na mítink zastupitelů do Slovinska ve dnech 10 12.9.2010 konané v obci Moravce. Delegace bude ve složení JUDr. Bůšková, Mgr. Hajdová,
Zdeněk Brhel a ing. Kuchař. Náklady na tuto akci nebudou hrazeny z rozpočtu obce.
l) starostka navrhla, aby pro komunikaci s Chartou venkovských obcí EU byl pověřen ing.
Tomáš Kuchař, jak tomu bylo od roku 2009.
Usnesení č.15
Zastupitelstvo schválilo ing. Kuchaře pro komunikaci s Chartou venkovských obcí.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0.
12) Diskuse – probíhala k přípravě projektů regionů a obce.
13) Závěr – zastupitelstvo skončilo ve 20.00 hodin.

Ověřovatelé: Jindřiška Rollerová
Mgr. Miroslava Hajdová

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

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

