Zápis z 48. jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne
8. července 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu
______________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny (7 členů zastupitelstva)
Omluveni: Malá
Neomluveni: Strýček

Program: 1) Zahájení
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
3) Kontrola usnesení
4) Schválení podání žádosti na zateplení budovy obecního úřadu
5) Schválení podání žádosti na zateplení kulturního domu
6) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Starý Poddvorov pro volební
období 2010 – 2014 podle § 68 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění
7) Různé
8) Diskuse
9) Závěr

1) Zahájení – starostka zahájila jednání zastupitelstva v 18.00 hodin.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu p. Hajdovou a p. Gertnera a zápisem
pověřilo p. Veselskou Drahoslavu.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schválilo doplnění programu jednání o bod jednání, schválení počtu členů
zastupitelstva obce pro další volební období, které zastupitelstvu ukládá zákon stanovit do
22. července 2010.
Pro:7, Proti: 0, Zdržel se: 0.

2)Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schválilo zápis z minulého zastupitelstva.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.

3) Kontrola usnesení – zastupitelstvo bylo informováno, že dne 15. 7. 2010 proběhne
otevírání obálek k výběrovému řízení a zároveň vyhodnocení nabídek na dodavatele
zakázky Revitalizace ZŠ a MŠ v Starém Poddvorově.
4) Schválení podání žádosti na zateplení radnice ve Starém Poddvorově – starostka
informovala o možnosti podat žádost na dotaci zateplení obecního úřadu. Projekt na
zateplení řeší firma ALFA Hodonín.
Nabídka na zpracování žádosti na dotaci byla podána od firmy Jančálek a firmy AQE
advisors, a. s.
Usnesení č 4
Zastupitelstvo schválilo podat žádost na Zateplení radnice v Starém Poddvorově.
Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo schválilo jako zpracovatele žádosti o dotaci firmu AQE advisors, a. s. Tato
firma byla vybrána na základě úspěšné žádosti pro Revitalizaci ZŠ a MŠ v Starém
Poddvorově
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.
5) Schválení podání žádosti na zateplení kulturního domu – starostka informovala o
možnosti podat žádost na dotaci na zateplení kulturního domu.
Zastupitelstvo tento bod jednání odložilo z důvodu neznámých kritérií pro horkovzdušné
topení.

6) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Starý Poddvorov pro volební období
2010 – 2014 – zastupitelstvo projednalo stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro
příští volební období.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo stanovilo na základě § 68 zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích v platném
znění pro další volební období 9 členů zastupitelstva obce.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.

7) Různé
a) starostka seznámila přítomné se smlouvou na dotaci pro TJ. Zastupitelstvo tento bod
odložilo na příští jednání.
b) p. Hajdová žádala o přijetí do prac. poměru p. Havlík na základě jeho žádosti ze dne
8.7. 2010 místo p. Majzlíka pro potřeby ZŠ a MŠ ve Starém Poddvorově
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schválilo přijetí pana Havlíka do pracovního poměru pro potřeby ZŠ a MŠ
Ve Starém Poddvorově.
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0.

c) p. Hajdová požaduje, aby se redakční rada zabývala obsahem připravované knihy o
Starém Poddvorově.
c) p. Kuchař vznesl dotaz, kdy se sejde redakční rada ke zpravodaji. Dále předložil návrh,
zda by se dal v místě kolem dětského hřiště u školy zřídit retardér, který by pomohl snížit
rychlost projíždějících vozidel.
e) p. Kuchař přítomné seznámil s pozváním na mítink Charty venkovských obcí, který se
bude konat v září ve Slovinsku a delegace z naší obce by měla mít 5 delegátů.

8) Diskuse - zastupitelstvo obce projednalo se zástupci místní chasy organizační zajištění
hodů.

9) Závěr – zastupitelstvo skončilo ve 20.00 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Eduard Gertner
Miroslava Hajdová

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

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

