Zápis č. 22.
jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 10. září 2008 v zasedací
místnosti obecního úřadu ve Starém Poddvorově
________________________________________________________________________

Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny
Program: 1) Odsouhlasení zápisu a dořešení odložených bodů
2) Schválení koeficientu daně z nemovitosti pro rok 2009
3) Schválení rozpočtového opatření č. 4
4) Schválení projektu rekonstrukce a rozšíření sportoviště fotbalového hřiště
5) Schválení návrhu řešení odvodnění lokalit Krásná hora, Světlé
6) Schválení nabídky OHk na zpracování dotace na KD
7) Schválení nabídky f. REMARDS na zpracování dotace na pohostinství +
pension
8) Různé
9) Diskuse
10) Závěr

Starosta přítomné přivítal na 22. jednání zastupitelstva obce, které bylo zahájeno v 17.30
hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Usnesení č.1
Zastupitelstvo pověřilo vyhotovením zápisu p. Drahoslavu Veselskou a ověřením zápisu
členy zastupitelstva p. Hanuše Kašíka a Rudolfa Pulkrábka.
1) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva –a) zastupitelstvo vzalo zápis
z minulého zastupitelstva na vědomí.
b) dořešení odloženého bodu – dodatek smlouvy č.3 s f. Tespra Hodonín. Starosta informoval
o dodatku smlouvy s f. Tespra. Zastupitelstvo projednalo návrh dodatku smlouvy.
Usnesení č.2
Zastupitelstvo obce neschválilo dodatek č. 3 s f. Tespra Hodonín.
Pro: 1, Proti: 7, Zdržel se: 1.
2) Schválení koeficientu daně z nemovitostí pro rok 2009 – zastupitelstvo projednalo
možnost zvýšení koeficientu daně z nemovitostí.
Usnesení č.3
Zastupitelstvo schválilo pro rok 2009 neměnit koeficient daně z nemovitostí.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0.

3) Schválení rozpočtového opatření č. 4 - zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového
opatření č. 4 a bylo seznámeno z důvody rozpočtových úprav.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 4 s navýšením rozpočtových příjmů o
395.100,- Kč, navýšení rozpočtových výdajů o 2,713.300,- Kč a navýšení financování o
2,318.200,- Kč.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0.
4)Schválení projektu rekonstrukce a rozšíření sportoviště fotbalového hřiště – starosta
informoval o zrcadlovém projektu s obcí Trnovec. Projektové práce za cca 100 tis. Kč, kde
v I. Etapě bude vydán územní souhlas, v II. Etapě proběhne výkup pozemku a vybudování
tréninkového hřiště a úprava hřiště u školy. Realizace bude z 90 % z dotačního titulu a 10 %
z rozpočtu obce. Cena za projektové práce za I. Etapu 77.350,- Kč a II etapu je 35.700,- Kč
včetně DPH. Pulkrábek dotaz jestli je reálný předpoklad úspěšnosti dotace.
P. Hřebačka informoval o činnosti a zatížení hřiště v současné době.
Usnesení č.5
Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu sportovního areálu TJ Starý Poddvorov s tím, že
projekt bude zpracován jednotlivě podle objektů tak, aby se daly použít na žádosti z jiných
dotačních titulů.
Pro: 8, Proti: 1, Zdržel se: 0
5) Schválení návrhu řešení odvodnění lokalit Krásná hora - místostarosta informoval, že
bylo vypracováno 5 variant projektantem a seznámil přítomné s jednotlivými variantami
protipovodňových úprav.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schválilo variantu č. 2 s retenční nádrží a zatravněním. Odvodňovací kanál
V Sádkách u Trefilíkového
Pro: 6, Proti: 2, Zdržel se: 1.
Odvodňovací kanál v Sádkách u Trefilíkového bude dle zpracované dokumentace zadán
jako nabídka f. Zemědělská a.s. Čejkovice, f. Gen Tec Brno a Jiřímu Plecákovi. Dodavatel
bude vybrán dle ceny a termínu dodání.
6) Schválení nabídky OHk na zpracování dotace na KD – starosta informoval, že je
vydáno stavební povolení na kulturní dům a do 15. října by se měla podat žádost o dotaci.
V současné době nabídly své služby na zpracování OHk servisní, f. Ravena, f. REMARDS a
RPA Brno.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schválilo jako zpracovatele žádosti o dotaci f. RPA Brno.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1
7) Schválení nabídky f. REMARDS na zpracování dotace na pohostinství + pension –
zastupitelstvo projednalo podmínky a požadavky na termíny zpracování.
Usnesení č. 8

Zastupitelstvo odložilo tento bod jednání.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0.

8) Různé
a) žádosti o snížení chodníků u rod. domku Novotných a Veselských. Starosta informoval, že
proběhlo v pondělí jednání s SÚS Hodonín na místě samém a byla provedena sonda. Na
základě vyhodnocení bude provedena oprava jak vozovky, tak současně chodníku. SÚS
Hodonín dodá návrh řešení.
b) žádost p. Pilečka, aby obec nechala zřídit přechod pro chodce u prodejny potravin.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schválilo, že se tento požadavek nechá zapracovat v dopravním pasportu obce.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0.
c) žádost f. Urbánek o umístění reklamní tabule na stožáry při výjezdu z obce.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schválilo umístění reklamních tabulí f. Urbánek na obecní stožár při výjezdu
z obce.
Pro: 9, proti: 0, Zdržel se: 0.
d) žádost Českého svazu chovatelů poštovních holubů ZO Mutěnice o příspěvek z rozpočtu
obce.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro ČSCHH ZO Mutěnice.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se : 0.
e) dodatek smlouvy s MND o věcném břemenu uložení zemních přípojek pro sondu.
Zastupitelstvo tuto smlouvu odložilo s tím, že se bude znovu jednat o finanční náhradě na
věcné břemeno. Zajistí p. Bůšková.
f) žádost o příspěvek z rozpočtu obce na dokoupení 27 ks sedaček na hřiště.
Usnesení č.12
Zastupitelstvo neschválilo příspěvek z rozpočtu obce na nákup sedaček.
Pro: 1, Proti: 4, Zdržel se : 4.
g) starosta seznámil přítomné s návrhem projektu pro parkové plochy u zvonice od
zahradního architekta. Zastupitelstvo tento bod odložilo.
h) starosta informoval o změně otevírací doby na zdejší poště.
i)starosta informoval o dokončení nádstavby školy a finančním vyúčtování ve výši 2,284, tis.
Kč včetně nákladů na vícepráce ve výši 18 tis. Kč. Zastupitelstvo nesouhlasí v úhradou za
vícepráce.

j) p. Pulkrábek informovalo činnosti kontrolního výboru a seznámil přítomné se zápisem.
Dále informoval, že na základě upozornění občanů informovali, že větrný mlýn se naklání
a požaduje aby komise pro místní rozvoj prošetřila dokumentaci. Upozornil také, že do
dnešního dne nebyla provedena reklamace a oprava přístupové cesty k větrnému mlýnu.
k)P. Jež navrhl aby se vyslovila starostovi nedůvěra. Tento bod byl odložen na konec jednání.
l) p. Hajdová seznámila s možností získání dotace na výměnu oken a zateplení v MŠ, včetně
slunečních kolektorů. Je nutné nechat udělat projekt a energetický audit.
Usnesení č.13
Zastupitelstvo schválilo záměr nechat vyhotovit tento projekt.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0.
m) p. Hajdová seznámila přítomné s jednáním komise k úpravě veřejné zeleně v obci a
navrhla
pro zlepšení vzhledu obce: - zařídit demolici rod. domku č.p. 70 a na tomto místě nechat zřídit
parkovací místa.
- vyklizení obecního pozemku , který užívá p. Varmuža, zaslat písemnou výzvu.
- rodinné domky p. Bartála, vyzvat majitele k demolici a odklizení.
- zahrádka na Sukalovém, nechat pokácet stromy a pozemek vyčistit, včetně proschlého
ořechu.
- kaštan u Štětkového na křižovatce, dořeší komise pro místní rozvoj.
- na řádku v cihelně vyklidit a ořezat topoly a upravit, sadbové úpravy a odklidit pařez.
- na krchůvku proschlé hrušky a trnky vytrhat a vyčistit.
Hajdová informovala, že hokejbal se v Základní škole rozpadl a finanční prostředky budou
použity na zařízení nové třídy.
n) starosta informoval s připravovaným programen a zajištění financování na setkání Charty
venkovských obcí. Dále informoval o zajišťování ubytování jak v obci tak v okolních obcích
Čejkovice, Dolní Bojanovice a Nový Poddvorov.
o) p. Bůšková seznámila přítomné se zápisem z finančního výboru. Finanční výbor trvá, aby
rozpočty na jednotlivé akce byly schvalovány s předstihem a nikoliv až jsou práce dokončeny.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schválilo, aby rozpočty na jednotlivé akce byli schvalovány s dostatečným
časovým předstihem před zahájením.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0.
Finanční výbor dále navrhuje, aby turnaj kdy obec hradí poháry se jmenoval turnaj o pohár
Obce Starý Poddvorov a ne o pohár starosty obce.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo schválilo, aby se příště turnaj konal o pohár obce Starý Poddvorov.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 3.
p) zastupitelstvo se vrátilo k odloženému bodu o vyslovení nedůvěry starostovi obce.
Usnesení č. 16

Zastupitelstvo schválilo, že se tento bod zařadí do jednání zastupitelstva obce.
Pro: 5, Proti: 3, Zdržel se: 1.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schválilo hlasovat o vyslovení nedůvěry tajným hlasováním.
Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se : 2.
Zastupitelstvo přistoupilo k tajnému hlasování o vyslovení o důvěře starostovi.
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo vyslovením nedůvěry odvolalo starostu z funkce.
Pro: 5, Proti: 4, Zdržel se: 0

10) Závěr – zastupitelstvo skončilo ve 23.45 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Kašík Hanuš
Pulkrábek Rudolf

…………………………………….
PhDr. Josef Rampáček
Místostarosta

…………………………………………
Strýček František
starosta

