Zápis z 49. jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov, konané dne
21.7.2010 v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: dle prezenční listiny (8 členů zastupitelstva)
Neomluveni: Strýček

Program: 1) Zahájení
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
3) Kontrola usnesení
4) Prodej parcely č. 809/3
5) Schválení smlouvy s projekční kanceláří ALFA s r. o. na „Zateplení radnice v
Starém Poddvorově“
6) Schválení smlouvy s agenturou AQE advisors, a.s. na zpracování a podání
projektu „Zateplení radnice v Starém Poddvorově“
7) Schválení smlouvy na zpracování energetického auditu na „Zateplení radnice
v Starém Poddvorově“ Ing. Milanem Malíkem
8) Schválení smlouvy o dílo s firmou JM DEMICARR s.r.o. na „víceúčelové hřiště
s umělým povrchem – Starý Poddvorov“
9) Schválení poskytnuté dotace ve výši 400 tis. Kč od MND a.s. z grantového
sponzoringu Energie z přírody
10) Schválení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR
na rok 2010 ve výši 25 tis. Kč pro TJ Družstevník Starý Poddvorov
11) Zpráva z ověřování účetní evidence o financování výstavby bytových domů č.
350 a č. 351
12) Různé
13) Diskuze
14) Závěr

1) Zahájení - starostka zahájila 49. zasedání zastupitelstva obce v 18.00 hodin.
Přítomné seznámila s připraveným programem. Místostarosta požádal o doplnění
programu o bod – vyhodnocení firem pro „Revitalizaci ZŠ a MŠ Starý Poddvorov“.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu Josefa Ježe a Ing. Tomáše Kuchaře.
Jako zapisovatelku zápisu schválilo Františku Bílkovou.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schválilo doplnění programu jednání o bod: Vyhodnocení firem pro
„Revitalizaci ZŠ a MŠ Starý Poddvorov“.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schválilo zápis z minulého zastupitelstva.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Kontrola usnesení.
Místostarosta informoval o plnění jednotlivých usnesení.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schválilo plnění usnesení.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Prodej parcely č. 809/3.
Na základě žádosti Veroniky Pryglové byl vyvěšen záměr obce prodat obecní pozemek
– parc. č. 809/3 o výměře 33 m² za cenu 55,- Kč/m². Parcela se nachází pod rodinným
domem č.p. 150.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem parcely č. 809/3 o výměře 33 m² za 55,- Kč/m².
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) Schválení smlouvy s projekční kanceláří ALFA s r.o. na „Zateplení radnice v Starém
Poddvorově“.
Starostka podala návrh na revokaci Usnesení č. 4 ze 48. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 8.7.2010, které se týkalo podání žádosti projekční kanceláři ALFA s r.o.
Hodonín na vypracování projektové dokumentace.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo revokuje Usnesení č. 4 ze 48. zasedání zastupitelstva obce ze dne
8. 7. 2010.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Starostka podala návrh, aby projekt na „Zateplení radnice v Starém Poddvorově
provedl Milan Stávek – Projekční kancelář, Pod Zámkem 686, Čejkovice, a to z důvodu
nižší cenové nabídky na základě předložené Smlouvy o dílo.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schválilo, aby projektovou dokumentaci pro získání dotace vč. zajištění
potřebných dokumentů pro případné povolovací řízení „Zateplení radnice v Starém
Poddvorově“ provedl Milan Stávek – Projekční kancelář, Pod Zámkem 686, Čejkovice.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

6) Schválení Smlouvy s agenturou AQE advisors, a.s. na zpracování podání projektu
„Zateplení radnice v Starém Poddvorově“.
Starostka navrhla revokovat Usnesení č. 5 ze 48. zasedání zastupitelstva obce ze dne
8. 7. 2010 a uzavřít Smlouvu s firmou JAVORNÍK – CZ- Plus s.r.o. z důvodu nižší cenové
nabídky. Předmětem Smlouvy je vypracovat Žádost o podporu z Programu Zelená
úsporám na projekt „Zateplení radnice ve Starém Poddvorově.“
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo revokuje Usnesení č. 5 ze 48. zasedání zastupitelstva obce ze dne
8. 7. 2010.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo s firmou JAVORNÍK – CZ – Plus, s.r.o., se
sídlem Štítná nad Vláří 414.
Pro: 8, Proti: 0 Zdržel se: 0

7) Schválení Smlouvy na zpracování energetického auditu na „Zateplení radnice
v Starém Poddvorově Ing. Milanem Malíkem.
Předmětem Smlouvy je vypracovat energetický audit na projekt „Zateplení radnice
v Starém Poddvorově“. Cena za zhotovení díla činí 46 080,- Kč.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo č. 1005 s Ing. Milanem Malíkem – projektová,
znalecká a auditorská kancelář, Koliba 2355, Kyjov.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

8) Schválení Smlouvy o dílo s firmou JM DEMICARR s.r.o. na „Víceúčelové hřiště
s umělým povrchem – Starý Poddvorov“
Předmětem Smlouvy je provedení víceúčelového hřiště s umělým povrchem
(pokládka umělého povrchu, dodávka a montáž sportovních konstrukcí, stavební
připravenost a osvětlení). Celková cena díla je 833 593,- Kč.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo s firmou JM DEMICARR s.r.o., Bučovická 180,
Slavkov u Brna.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

9) Schválení poskytnuté dotace ve výši 400 tis. Kč od MND a.s. z grantového
sponzoringu Energie z přírody.
Starostka informovala zastupitele o udělení příspěvku na projekt „Multifunkční
zařízení – stavební úpravy KD ve Starém Poddvorově ve výši 400 tis. Kč od MND a.s.,
Úprkova 807/6, Hodonín z grantového sponzoringu Energie z přírody 2010.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 400 tis. Kč na úpravy KD Starý Poddvorov.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

10) Schválení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok
2010 ve výši 25 tis. Kč pro TJ Družstevník Starý Poddvorov.
Starostka informovala o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR ve
výši 25 000 Kč. Příspěvek je určen pro zhotovení nové brány v celkové částce 52 860,Kč. Dále starostka informovala, že TJ Družstevník žádá o dofinancování
výše uvedené částky.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR ve
výši 25 000,- Kč.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schválilo příspěvek z rozpočtu obce ve výši 25 000,- Kč na zhotovení
vstupní brány.

11) Zpráva z ověřování účetní evidence o financování výstavby bytových domů č. 350 a
č. 351
Starostka předala slovo Ing. Bohumilu Kadlicovi, daňovému poradci, který
zastupitelstvo informoval o výsledku šetření – financování výstavby bytových domů
č. 350 (8 b.j.) a 351 (12 b.j.). Zastupitelstvo se usneslo, že do 10. 8. 2010 musí být
předloženy veškeré podklady pro dokončení tohoto šetření. Jedná se o doložení
skutečných hodnot bytových domů č.p. 350 a 351 a na druhé straně finanční toky –

z jakých zdrojů byly tyto bytové domy financovány. Dále požaduje, aby předseda
finančního výboru podal o zprávě z ověřování informaci do Zpravodaje obce Starý
Poddvorov.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo pověřuje starostku, aby prostřednictvím účetní – p. Veselské, zajistila
do 10. 8. 2010 veškeré podklady pro objasnění financování bytových domů č.p. 350 a
č.p. 351.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schválilo, aby byli občané informováni prostřednictvím Zpravodaje o
financování výstavby bytových domů č.p. 350 a č.p. 351.
Pro: 7 Proti: 1 Zdržel se: 0

12) Vyhodnocení firem pro „Revitalizaci ZŠ a MŠ Starý Poddvorov“.
Místostarosta informoval zastupitele, že na základě výběrového řízení, kterou
provedla firma Jančálek, Břeclav byla vybrána firma RENOVA s.r.o. Hodonín.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schválilo pro projekt „Revitalizace Základní školy a Mateřské školy
Starý Poddvorov“ firmu RENOVA s.r.o. Hodonín.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

13) Různé
a) Postřik proti komárům - starostka informovala zastupitele, že postřik proti
komárům v době konání hodů by nám zajistil pan Krásný. Přizpůsobil by se jak
k potřebám obce, tak i k počasí. Částka by se pohybovala v rozmezí 2.000-2.500,Kč.
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo souhlasí s provedením postřiku proti komárům v prostoru
hodového tanečního parketu odborným pracovníkem Jaroslavem Krásným,
Kostice.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
b) Starostka informovala zastupitele o celkových dotacích, které obec v tomto roce
již obdržela (částka 5 634 161,- Kč) a o dotacích, o které je požádáno (částka
4 745 000,- Kč).
c) Místostarosta informoval o průběhu připravovaného protipovodňového opatření
u lesa na Vyšicku.

d) Žádost pana Finka o umístění atrakcí na hody. Místostarosta rozvedl diskuzi o
počtu atrakcí i celkové ceně za pronajaté místo. Zastupitelstvo upozorňuje, aby
bylo zajištěno parkování nákladních aut mimo vozovku.
Usnesení č. 19
Zastupitelstvo souhlasí s umístěním hodových atrakcí v počtu jako v minulém roce
za cenu z pronajatého místa ve výši 12 000,- Kč.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
e) Starostka informovala zastupitele o potřebném počtu podpisů voličů na peticích,
které připojují volební strany ke kandidátní listině, tvoří-li volební strany nezávislý
kandidát (40 podpisů), nebo sdružení nezávislých kandidátů (70 podpisů).
f) Zajištění retardérů na vozovce směrem k hospodě u Ježů. Diskuse se rozvinula
ohledně ceny, přesného umístění retardérů a označení dopravními značkami.
g) Starostka informovala zastupitele, že proběhne jednání se dvěma firmami
ohledně opravy veřejného osvětlení. Bližší informace budou podány na příštím
zasedání zastupitelstva obce.
h) Ing. Kuchař požádal zastupitelstvo, aby jmenovalo delegáty na setkání ve
Slovinsku.
ch) Místostarosta informoval o zadání změny č. 1 Územního plánu Starý Poddvorov.

14. Diskuze
Ludmila Malá rozvedla diskuzi ohledně nové výuky v sexuální výchově. Mg. Hajdová
uvedla, že se řídí pokyny ministerstva školství a dosud žádné nové metodiky nemá.

15. Závěr
Starostka ukončila zastupitelstvo obce ve 20.20 hodin.

Ověřovatelé:

Josef Jež

Ing. Tomáš Kuchař

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

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

