Zápis č. 23
z mimořádného jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konaného dne
22. září 2008 v zasedací místnosti obecního úřadu ve Starém Poddvorově
______________________________________________________________________________

Přítomni: členové zastupitelstva obce dle prezenční listiny
Program: 1) Zahájení
2) Volba starosty obce
3) Různé
4) Diskuse
5) Závěr

1) Zahájení
Místostarosta přítomné přivítal na mimořádném jednání zastupitelstva obce, které bylo
zahájeno v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo pověřilo vyhotovením zápisu p. Drahoslavu Veselskou a ověřením zápisu
p. Františka Strýčka a p.Petra Bařinu.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1
Místostarosta navrhl, aby se jednání rozšířilo o body jednání různé a diskuse.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schválilo rozšířit program jednání o bod různé a diskuzi.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se : 0
2)Volba starosty obce
Místostarosta navrhl z řad členů zastupitelstva členy volební komise – Bc. Hanuš Kašík,
Rudolf Pulkrábek a ing. Eduard Gertner.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schválilo volební komisi ve složení : Bc. Hanuš Kašík, Rudolf Pulkrábek a
ing. Eduard Gertner.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 2
Členové volební komise si ze svého středu zvolili předsedu p. Bc. Hanuše Kašíka.
Zastupitelstvo projednalo možnost volit veřejným hlasováním nebo tajnou volbou.
Usnesení č.4
Zastupitelstvo schválilo, že volba starosty bude tajnou volbou.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1
Zastupitelé obdrželi hlasovací lístky s devíti kandidáty z řad členů zastupitelstva obce.

Kandidáti podle pořadi: 1. JUDr. Marie Bůšková, 2. Ing. Eduard Gertner, 3. Mgr. Miroslava
Hajdová, 4. Josef Jež, 5. Bc. Hanuš Kašík, 6. Rudolf Pulkrábek 7. PhDr. Josef Rampáček,
8. František Strýček, 9. Petr Bařina.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo tajným hlasováním zvolilo za starostku obce paní JUDr. Marii Bůškovou, která
získala 6 hlasů, František Strýček získal dva hlasy a Josef Jež získal jeden hlas.
Nově zvolená starostka se ujala řízení schůze, poděkovala dosavadnímu starostovi za
dosavadní práci a připomněla úkoly, které zastupitelstvo musí řešit.
Dále navrhla, aby místostarosta vykonával funkci jako uvolněný člen zastupitelstva a funkce
starostky bude vykonávána jako neuvolněná.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schválilo, aby místostarosta vykonával funkci místostarosty jako uvolněný člen
zastupitelstva obce.
Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 2
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schválilo, aby funkce starostky byla vykonávána jako neuvolněná funkce
zastupitelstva obce.
Pro: 7, Proti: 1, Zdržel se: 2
3) Různé
Místostarosta seznámil přítomné zastupitelstvo s řešením některých problémů, které se během
doby zastupování vyskytly.
a) úhrada za opravu sekačky, která je v majetku obce, ale používá ji Myslivecké sdružení.
Bylo dohodnuto, že oprava se uhradí s tím, že se sekačka převede Mysliveckému sdružení.
b) na konaní Císařských hodů je objednaná maketa větrného mlýna a předpokládaná cena je
10 tis. Kč.
c) p. Bohumil Pileček nabízel na odkoupení staré zemědělské techniky do expozice na
větrném mlýně. Zastupitelstvo nemá námitky k nákupu zemědělské techniky do expozice.
d) místostarosta navrhl, aby na řešení přestupků se uzavřela veřejnoprávní smlouva s městem
Hodonín nebo jiným subjektem.
e) místostarosta informoval o propadlých místních komunikacích a návrhu řešení SÚS
Hodonín, která u komunikace za zvonicí navrhuje monitoring kanalizační řádu a zároveň
informovat VaK Hodonín kvůli vodovodnímu řádu.
f) místostarosta informoval o jednání s Hutním projektem na rozšíření hřiště pro kopanou
směrem k sondě. Bylo dohodnuto, že se bude pokračovat v etapách dle usnesení ze
zastupitelstva.
g) dále informoval o opravě lapače splavenin v Sádkách, kde obec oslovila tři firmy, aby
zpracovaly cenové nabídky. Na výzvu zareagovaly dvě firmy. Výběr dodavatelské firmy bude
tento týden.
h) k přípravě projektu pro dotace na zateplení MŠ a výměnu oken na ZŠ a MŠ, včetně
tepelného auditu se nabídla firma, která zpracuje kompletní dokumentaci a zajistí bez nároku
na finanční ocenění zpracování grantu pro dotační titul.

h) informace k setkání Charty venkovských obci, které se má uskutečnit příští rok v naší obci,
bylo jednáno se starostou města Hodonína a Mikroregionem Hodonínsko o zajištění
financování - z Bruselu a z dotačního titulu přes projekt Region Hodonínsko. Místostarosta
přítomné seznámil se zněním textu Charty venkovských obcí.
i) dořešení kolaudace nadstavby Základní školy, místostarosta požádal p. Františka Strýčka,
aby dořešil kolaudaci nadstavby ZŠ.
4) Diskuse
Pan Veselský Miroslav, podotkl, že před rokem se starosta na zastupitelstvu řekl, že finance
na setkání Charty venkovských obcí zajistí na Ministerstvu financí, z důvodu nezajištění
financování doporučil zvážit konání této akce.
Pan Hřebačka přítomné informoval o setkání, kterého se účastnil na Kypru.
Pan Strýček zhodnotil činnost zastupitelstva.
Pan Pulkrábek vytkl, že se dělaly studie a projekty a nebyly dotaženy do konce. Nadstavba
školy se mohla řešit z vlastních prostředků a nemusel se sjednávat úvěr.

5) Závěr – zastupitelstvo skončilo v 19.30 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Strýček František
Bařina Petr

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

………………………………………..
JUDr. Marie Bušková
starostka obce

