Zápis č. 21.
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 9.července 2008
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Starém Poddvorově
Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny
Program: 1) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
2) Schválení rozpočtového opatření č.3
3) Schválení obecně závazných vyhlášek
a) o systému sběru komunálního odpadu
b) o místním poplatku za systém a sběr komunálního odpadu
4) Schválení smlouvy o úvěru na nádstavbu Základní školy Starý Poddvorov
5) Schválení smlouvy o věcném břemenu pro EON a.s.
6) Různé
7) Diskuse
8) Závěr

Starosta přítomné přivítal na 21. jednání zastupitelstva obce, které bylo zahájeno v 17.30
hodin v budově obecního úřadu.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo pověřilo vyhotovením zápisu p. Drahoslavu Veselskou a ověřením zápisu
členy zastupitelstva p. Miroslavu Hajdovou a p. Josefa Ježe.
1) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva – zastupitelstvo vzalo zápis z minulého
zastupitelstva na vědomí.
2) Schválení rozpočtového opatření č. 3 – Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým
opatřením č.3 ,kdy se upravují rozpočtové příjmy o 40.400,- Kč a rozpočtové výdaje o 2.100,Kč, na straně financování 38.300,- Kč.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.3,navýšení rozpočtových příjmů o 40.400,- Kč,
navýšení rozpočtových výdajů o 2.100,- Kč a financování o 38.300,- Kč.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0.
3) Schválení obecně závazných vyhlášek obce Starý Poddvorov. Ministerstvo vnitra
uložilo obci ke dni 30.6.2008 přepracovat stávající vyhlášky dle nové metodiky a stávající
platné legislativy.
a) vyhláška o systému sběru komunálního odpadu – zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním
vyhlášky
b) vyhláška o místním poplatku za systém sběru komunálního odpadu – zastupitelstvo bylo
seznámeno se zněním této vyhlášky.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Starý Poddvorov
Pro:9, Proti: 0, Zdržel se: 0.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o místním poplatku za provoz
systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0.
4) Schválení smlouvy o úvěru na nádstavbu Základní školy Starý Poddvorov – starosta
přítomné seznámil s návrhem smlouvy zpracované Komerční bankou Hodonín.Smlouva je na
výši úvěru 2 mil. Kč , s tím, že splácení bude čtvrtletně ve výši 75, tis. Kč, poslední splátka
bude 30.6.2015.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schválilo smlouvu na úvěr s Komerční bankou Hodonín ve výši 2 mil. Kč
na dofinancování investice, nádstavby Základní školy Starý Poddvorov.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 4.
5) Schválení smlouvy o věcném břemenu pro EON a.s. – starosta přítomné seznámil se
smlouvou na věcné břemeno s firmou EON, jedná se o vedení el. přípojky.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schválilo smlouvu s f. EON a.s. na zřízení věcného břemene na pozemcích p.č.
37 a 38 v k.ú. Starý Poddvorov.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1.
6) Různé
a) p. Rampáček předložil a seznámil přítomné s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 4/2008
o poplatku za užívání veřejného prostranství.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008 o poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0.
b) starosta informoval o návrhu smlouvy s poradenskou firmou REMARDS Brno na žádost
o dotaci na rekonstrukci pohostinství. V současné době je vyřízeno územní řízení a stavební
povolení bude do konce srpna. Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy a podmínky úhrady
za zpracování žádosti z dotačního titulu ROP., s tím, že do příštího zastupitelstva budou
prověřeny další firmy.
c) dodatek smlouvy č. 3 f. Tespra Hodonín – zastupitelstvo vzalo tento dodatek na vědomí s
tím, že do příštího zastupitelstva budou prověřeny položky ve smlouvě.
d) žádost pana Hnidáka o přidělení parkovacího místa u rodinného domu. Zastupitelstvo
projednalo důvody této žádosti.

Usnesení č.8
Zastupitelstvo neschválilo zřízení parkovacího místa s tím, na místní komunikaci není žádné
dopravní omezení.( zákaz stání a zastavení)
Pro: 9,.Proti: 0, Zdržel se: 0.
d) oprava hlediště sportoviště TJ – obec získala od JMK z obnovy venkova dotaci ve výši 127
tis. Kč. Předpokládaná cena je za opravu hlediště 260 tis. Kč.Pořízení 60 ks sedaček ( 800
Kč/ks) tj. 48. tis. Kč. Celková investice bude 308 tis. Kč, včetně DPH.
e) starosta informoval o připravovaném projektu, který připravuje obec Trnovec na opravu
hřiště v Trnovci. Současně s tím by se dal připravit projekt na opravy v areálu sportoviště TJ.
Jednalo by se o vybudování studny, závlahy, oplocení, zpevnění parkovací plochy, úprava
asfaltového hřiště na úmělý trávník pro míčové hry, rozšíření hřiště a zřízení tréninkového
hřiště. Celkové předpokládané náklady této investice by byly 3.700,tis. Kč. Zastupitelstvo
vzalo tuto informaci na vědomí s tím, že se zahájí přípravné a průzkumné práce.
f) starosta informoval, že proběhlo výběrové řízení na dodavatele opravy multifunkčního
zařízení. Vítězem výběrového řízení byla firma BaS Hodonín. Zastupitelstvo vzalo tuto
informaci na vědomí.
g) starosta seznámil přítomné s průběhem rekonstrukce a s dokončenými pracemi na
nádstavbě Základní školy Starý Poddvorov.Dále informoval, že je nutné vyměnit konstrukci
střechy,že původní krovy nelze použít. Jako střešní krytina byla navržena bobrovka, tuto lze
zaměnit za brněnku a úsporou vyřešit finanční krytí nové střešní konstrukce.
h) starosta navrhl aby se po posledních bouřkách nechal opravit lapač na větší objem který je
v Sádkách u Trefilíkového. Zastupitelstvo tuto informaci vzalo na vědomí.
i) místostarosta informoval ozpracování studie protipovodňových a protierozních úprav, která
byla pořízena v rámci dotace. Na základě zpracované studie a žádosti o realizaci shora
uvedeného díla bude dále jednáno s pozemkovým úřadem o dalších krocích.
j)místostarosta a členové zastupitelstva poukázali na pracovní náplň zaměstnanců na VPP a
požadují dohled nad jejich pracovní náplní.
7) Diskuse – p. Miroslav Veselský kritizoval přístup starosty k řešení problémů v obci a
řešení lapačů v Sádkách.
- p. Bůšková, kritizovala, že dosud nebylo zamezeno náplavám z lesa a nebyly pročištěny
vpusti na Řádku.
- p. Pulrábek připomněl, že problémy občanů se neřeší.
- místostarosta seznámil přítomné se stížností p. Majzlíka, že se mu propadl vjezd nad obecní
kanalizací, komise pro místní rozvoj prošetří a navrhne řešení.
- p. Veselský, dotaz, kdy se začne řešit situace s lapačem v Sádkách.Komise pro místní
rozvoj prošetří a navrhne řešení.

- p. Bůšková požaduje, aby se nechalo odstranit staré dopravní značení a přednesla stížnost
pana Veselského č.p. 117 na kaštan v blízkosti rod. domu.
- p. Bůšková seznámila přítomné se zápisem finančního výboru.
- p. Hajdová, připomínka, že do konání hodů, je nutné opravy stojky na zelené a zářivky, je
taky potřeba nechat udělat rýnu od zastření na tanečním parketu.
- p.Pulkrábek připoměli, aby se nechala opravit cesta v Nových v místě kde končí asfaltová
cesta a jak se budou řešit zaplevelené pozemky.
-p. Bařina dotaz na chodník u rodinného domku p. Kašíka, kdy bude opraven.Pan Kašík se
v současné době napojuje na kanalizaci.

8) Závěr
Zastupitelstvo skončilo ve 22.00 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Miroslava Hajdová
Josef Jež

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

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

