Zápis č. 20
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 11. června 2008
v sále kulturního domu ve Starém Poddvorově
Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny
Program: 1) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
2) Schválení rozpočtového opatření č.2
3) Seznámení s návrhy protipovodňových opatření v obci
4) Schválení obecně závazných vyhlášek obce
5) Výběrové řízení dodavatele nádstavby ZŠ
6) Seznámení s přípravou setkání a programem Charty venkovských obcí EU
v roce 2009
7) Různé
8) Diskuse
9) Závěr

Starosta přítomné přivítal na 20. jednání zastupitelstva obce, které bylo zahájeno v 17.30
hodin v sále kulturního domu.
Usnesení č.1
Zastupitelstvo schválilo, že bod č. 4 bude rozdělen na a) vyhláška ze psů, b) vyhláška za
užívání veřejného prostranství c) vyhláška o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt.
Jako bod jednání bude doplněna kontrola trvalých úkolů z usnesení zastupitelstva obce.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo pověřilo vyhotovením zápisu p. Drahoslavu Veselskou a ověřením zápisu
členy zastupitelstva p. Marii Bůškovou a Eduarda Gertnera.
1) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva – zastupitelstvo vzalo zápis z minulého
zastupitelstva na vědomí.
2) Schválení rozpočtového opatření č.2 – zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem
rozpočtového opatření č. 2, s úpravou rozpočtových příjmů o 273.700,- Kč a s úpravou
rozpočtových výdajů o 273.700,- Kč.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2, kde rozpočtové příjmy se navyšují o
273.700,- Kč a rozpočtové výdaje se zvyšují o 273.700,- Kč.
Pro:8
Proti:0
Zdržel se: 1.

3) Seznámení s návrhy protipovodňových opatření v obci – starosta přítomné seznámil
s projektanty f. Surgeo, kteří zpracovávají studii pro protipovodňová opatření v trati Krásná
hora a Světlé. Ing. Cyroň přítomné seznámil s variantami řešení protipovodňových zábran.
Zastupitelstvo vzalo řešení variant na vědomí a dořešení výběru varianty, která se nechá
projekčně zpracovat bude dořešeno na pracovním jednání do 30.6.2008.
4) Schválení obecně závazných vyhlášek obce – místostarosta přítomné seznámil
s vypracovanými vyhláškami.
a) obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů – místostarosta seznámil přítomné se
zněním vyhlášky.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schválilo oběcně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, kde bude
v čl. 4 uvedena roční sazba za prvního psa 50,- Kč, za druhého a dalšího psa téhož držitele
75,- Kč, v čl. 5 bude uvedeno, že poplatek je splatný do 30.6. příslušného roku.
Pro: 6, Proti: 2, Zdržel se: 1.
b) obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství –
místostarosta přítomné seznámil s vyhláškou a možnými sazbami.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo z důvodu nejasností sazeb poplatku tuto vyhlášku odložilo.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0
c) obecně závazná vyhláška za lázeňský a rekreační pobyt – místostarosta seznámil přítomné
se zněním této vyhlášky. Starosta navrhl, aby se vyhláška stáhla z jednání.
Pro: 4, Proti: 3, Zdržel se: 2.
Pro projednání a schválení vyhlášky.
Pro: 4, Proti: 5, Zdržel se: 0.
5) Výběrové řízení dodavatele nádstavby Základní školy – starosta informoval o
výběrovém řízení kde jako dodavatel byla vybrána firma GAPA, s tím že dokončení bude do
25.8.2008 a celková investice bude 2,180, -tis. Kč. Financování stavby bude z úvěru od KB
Hodonín, smlouva bude připravena ke schválení do příštího zastupitelstva.
6) Seznámení s přípravou setkání a programem Charty venkovských obcí EU v r. 2009 –
starosta informoval členy zastupitelstva obce o průběhu a připravovaném programu setkání,
které proběhne v červnu r. 2009. Organizačně a finančně bude toto setkání zajišťovat ve
spolupráci s mikroregionem Hodonínsko a obec Starý Poddvorov.
7) Kontrola usnesení zastupitelstva – místostarosta přítomné seznámil s usneseními
zastupitelstva,které nebyly dosud plně splněny, ale jejich plnění probíhá.
8) Různé
a) Starosta informoval o připravované spolupráci se Slovenskou obcí z důvodu podání
projektu na rekonstrukci kulturního zařízení.

Usnesení č.6
Zastupitelstvo obce schválilo příhraniční spolupráci ČR – SR,s obcí Petrova Ves, se kterou
bude zrcadlově zajišťován společný zrcadlový projekt na rekonstrukci kulturního domu.
Zastupitelstvo schválilo, že v zrcadlovém projektu bude obec zastupovat starosta obce a
v oblasti kulturně společenské oblasti Hajdová Miroslava.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0
b) starosta informoval o členské schůzi regionu Podluží, která se bude konat 26. června
v Dolních Bojanovicích.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schválilo delegáty na členskou schůzi reginu Podluží – Strýček , Rampáček,
Pulkrábek, Bůšková, Gertner, jako náhradník Jež.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0.
c) starosta informoval o možnosti projekčního řešení parkových úprav za zvonicí.P.Bůšková
navrhla,aby se parkové úpravy řešili pro další plochy v celé obci.
Usnesení č.8
Zastupitelstvo schválilo projektově řešit parkové úpravy pro plochy v obci.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0.
8) Diskuse
Místostarosta přítomné seznámil s dopisem, který starosta mailem posílal z mailu obce,kde se
vyjadřoval o členech zastupitelstva.
P. Bařinová, dotaz na osvětlení u Filípkového a u Vlčkového, kdy bude opraveno. Starosta
odpověděl, že v nejbližší době zároveň s běžnou údržbou osvětlení.
Dále upozornila na stav chodníku u rodinného domku p.Kašíka, který již má dokončenou
stavbu rodinného domu a měl by chodník opravit.
P. Bůšková upozornila na stav kanálů, že potřeba je vyčistit.
P. Blažková požaduje opravit poklopy studny na hřbitově.
P. Uhrovič měl připomínku k protipovodňovému opatření, že se domluvilo, že budou lidi
kterých se to týká obeznámeni a dotazováni jestli s řešením souhlasí.
9) Závěr – zastupitelstvo obce skončilo v 20.30 hodin.

Ověřovatelé zápisu : JUDr. Marie Bůšková
Gertner Eduard

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

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

