Zápis č. 53
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 14. října 2010
v zasedací místnosti obecního úřadu
________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva

Omluveni: Ing. Gertner
Neomluveni: p. Strýček
Program: 1) Zahájení
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
3) Kontrola usnesení
4) Kontrola všech usnesení za období 2006 - 2010
5) Různé
6) Diskuse
7) Závěr
1) Zahájení - starostka zahájila zastupitelstvo obce v 17.00 hodin.
Usnesení č.1
Zastupitelstvo obce schválilo jako ověřovatele zápisu p. Ježe a p. Malou a jako zapisovatelku
p. Rollerovou.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh na rozšíření bodu programu o bod: Schválení dodatku ke smlouvě o dílo s panem
Františkem Strachotou - malířství a natěračství na nátěr větrného mlýna ze dne 19.1.2010,
schválené zastupitelstvem 10. 2. 2010.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření programu o schválení dodatku ke smlouvě o dílo na
nátěr větrného mlýna uzavřené s panem Františkem Strachotou - malířství a natěračství ze dne
19.1.2010, schválené zastupitelstvem 10. 2. 2010.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva – starostka projednala znění zápisu z 52.
jednání zastupitelstva.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schválilo znění zápisu z minulého zastupitelstva.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

3) Kontrola usnesení – zastupitelstvo bylo seznámeno s plněním usnesení z 52. jednání
zastupitelstva:
K usnesení č. 4 – výkup pozemků p.č. 429/1 a 429/2 v trati Újezda, starostka informovala, že
smlouva je napsaná, ale z důvodu špatného zápisu parcely při dědické řízení je podána žádost
na opravu na Okresní soud v Hodoníně.
K bodu č. 10 různé: pan Veselský byl seznámen se zněním zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu § 45, odstavec 4, který řeší úhrady za pořízení a změny
územního plánu.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schválilo plnění usnesení
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
4) Kontrola všech usnesení za období 2006 - 2010
- zateplení radnice, podaná žádost na SFŽP ČR
- kalová koncovka ČOV, podaná žádost na JMK v Brně
- protipovodňové opatření od Světlých a od lesa, probíhá řízení o umístnění stavby
- výkup pozemků v trati Újezda, probíhají výkupy pozemků, úkol trvalý
- půjčka ČSZ Starý Poddvorov 150 000,- Kč, uzavřena smlouva, termín vrácení květen 2011,
- finanční výpomoc regionu Hodonínsko 160 640,- Kč na výsadbu veřejné zeleně u hřbitova,
termín vrácení do 30. 6. 2011
-výstavba cyklostezek, úkol trvalý, zabezpečuje se ve spolupráci s mikroregionem
Hodonínsko
- protipovodňové opatření v trati Krásná hora
- rekonstrukce pohostinství, úkol trvalý
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schválilo plnění usnesení.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
5) Schválení dodatku ke smlouvě o dílo na nátěr větrného mlýna
Zastupitelstvu byl předložen dodatek ke smlouvě o dílo na nátěr větrného mlýna, uzavřené
s panem Františkem Strachotou - malířství a natěračství ze dne 19.1.2010, schválené
zastupitelstvem 10. 2. 2010. Dodatkem smlouvy o dílo ze dne 20.9.2010 se částka za nátěr
větrného mlýna navyšuje na konečnou částku včetně DPH 103.474,- Kč.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo s panem Františkem Strachotou - malířství
a natěračství na nátěr větrného mlýna, kde konečná částka činí 103 474,- Kč
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

11) Různé
a) místostarosta informoval o nutnosti malby a nátěrů KD ve Starém Poddvorově a navrhl,
aby tyto práce byly provedeny firmou pana Františka Strachoty, malířství a natěračství,
předpokládaná cena je 25 102,- Kč.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schválilo provedení malířských a natěračských prací v hodnotě 25 102,- Kč.
Pro:7. Proti: 0, Zdržel se: 0
b) místostarosta informoval o nutnosti zhotovení závěsové konstrukce v KD. Na zhotovení
závěsové konstrukce byli osloveni pan Miroslav Hřebačka a pan Miroslav Moravanskýsvářečské práce. Pan Hřebačka o tuto zakázku neprojevil zájem a proto byla oslavena firma
pana Moravanského, který vyčíslil předpokládané náklady cca 52 000,- Kč.
.Usnesení č.8
Zastupitelstvo schválilo zhotovení závěsové konstrukce na KD ve Starém Poddvorově firmou
panem Miroslavem Moravanským - svářečské práce v předpokládané výši do 52 000,- Kč.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
c) místostarosta informoval o nutnosti oprav parket včetně vybroušení a ošetření ochranným
nátěrem. Byla oslovena firma BaS,stavební a obchodní s.r.o., která nabídku odmítla s tím, že
by tyto práce mohla provést jen subdodavatelsky a firma Blažek Robert, který nabídku přijal a
vyčíslil předpokládané náklady v částce do 55 000,- Kč.
Usnesení č.9
Zastupitelstvo schválilo opravu parket včetně vybroušení a ochranného nátěru firmou pana
Roberta Blažka z Dolních Bojanovic v částce do 55 000,- Kč.
Pro:7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
d) starostka předložila ke schválení dodatek Smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci pro mikroregion Hodonínsko na dotaci pro výsadbu veřejné zeleně u hřbitova, kde
se posouvá termín vrácení až na 30.6.2011 z důvodu reklamace provedených prací.
Usnesení č.10
Zastupitelstvo schvaluje dodatek smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro
mikroregion Hodonínsko do 30. 6. 2011.
Pro:7, Proti: 0, Zdržel se: 0.

e) starostka děkuje panu Jiřímu Plecákovi, bytem Starý Poddvorov 22, za opravy, které
bezplatně prováděl na větrném mlýně před jeho nátěrem.
12) Diskuse
Starostka v diskusním vystoupením poděkovala všem zastupitelům, členům komisí a
zapisovatelkám za jejich odvedenou práci ve volebním období 2006 – 2010 a popřála hodně
úspěchů do dalšího volebního období

13) Závěr – zastupitelstvo skončilo ve 19.15 hodin.
Ověřovatelé: Ludmila Malá
Josef Jež

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

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

