Zápis č. 47
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov dne 23.6.2010
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. Schválení hospodaření obce (závěrečného účtu) za rok 2009
5. Schválení stanov Svazku obcí Mikroregionu Hodonínsko
6. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování vodního díla pro veřejnou
potřebu ze dne 17.2. 2004, evidovanou pod číslem 050/80/2004 mezi obcí
Starý Poddvorov a VaK Hodonín, a.s.
7. Doplnění člena kontrolního výboru
8. Různé
9. Diskuze
10. Závěr
1. Zahájení – starostka zahájila jednání zastupitelstva obce v 18.05 hodin v zasedací
místnosti OÚ. Přítomné seznámila s programem jednání.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu: Jindřišku Rollerovou a Ing. Tomáše
Kuchaře. Jako zapisovatelku zápisu schválilo Františku Bílkovou.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Místostarosta podal návrh, aby byl program rozšířen o bod jednání, který se týká
spolufinancování na víceúčelové hřiště.
V 18.10 hodin přišel zastupitel Ing. Eduard Gertner.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření programu o bod – Spolufinancování
víceúčelového hřiště.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1
2. Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schválilo zápis č. 46 z jednání zastupitelstva obce, konané dne
1.6.2010.
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. Schválení hospodaření obce (závěrečného účtu) za rok 2009
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2009.
Zastupitelstvo vzalo tuto zprávu na vědomí. Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet
obce Starý Poddvorov za rok 2009.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo po projednání závěrečného účtu Obce Starý Poddvorov za rok 2009
vyslovuje souhlas s hospodařením Obce Starý Poddvorov za rok 2009 a to bez výhrad.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Schválení stanov Svazku obcí Mikroregionu Hodonínsko
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo souhlasí se stanovami Svazku obcí Mikroregionu Hodonínsko.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o provozování vodního díla pro veřejnou
potřebu ze dne 17.2. 2004, evidovanou pod číslem 050/80/2004 mezi obcí Starý
Poddvorov a VaK Hodonín, a.s.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem č. 2 ke smlouvě o provozování vodního díla
pro veřejnou potřebu ze dne 17.2.2004 mezi obcí Starý Poddvorov a VaK Hodonín a.s.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Spolufinancování víceúčelového hřiště – místostarosta informoval přítomné, že byla
schválena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 500 tis. Kč na víceúčelové
hřiště. Celková částka projektu zní na částku 834 tis. Kč. Zbývající část tj. 334 tis. Kč
je nutno dofinancovat z obce.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo souhlasí s dofinancováním částky 334 tis. Kč na víceúčelové hřiště.
Pro: 8
Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Doplnění člena kontrolního výboru - paní starostka navrhla do kontrolního výboru
Mgr. Miroslavu Hajdovou.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schválilo Mgr. Hajdovou členem kontrolního výboru.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1
Jako dalšího člena kontrolního výboru navrhla starostka Ing. Tomáše Kuchaře.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schválilo Ing. Kuchaře jako člena kontrolního výboru.
Pro: 7 Proti: 0
Zdržel se: 1
9. Různé
a) Žádost o stavební pozemek – místostarosta informoval přítomné o žádosti Petra
Kučery o stavební místo, případně o starší rodinný dům, který je na prodej. Pan
Rampáček k věci uvedl, že předal kontakty na majitele staršího rodinného domu,
který je možno zakoupit. Pan Kučera bude dále veden v evidenci zájemců o
stavební místo.
b) Schválení Smlouvy o používání programu KEO-X.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo vzalo na vědomí a schválilo Smlouvu o používání programu KEO-X.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
c) Schválení redakční rady – starostka podala návrh na složení redakční rady
v tomto složení: Mgr. Miroslava Hajdová, Františka Bílková, Ing. Tomáš Kuchař a
Ludmila Malá.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo souhlasí se složením této redakční rady.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
d) Převzetí díla – vysazení břehu. Místostarosta informoval zastupitele o závadách,
které nebyly odstraněny ke dni převzetí díla, (např. nebyl proveden postřik proti
plevelu, nebyly dodány keře, které byly v projektu, špatná úprava terénu), a
z toho důvodu nebylo celé dílo převzato.
Zastupitelstvo požaduje, aby byli informováni občané ve Zpravodaji.
e) Region Podluží - Místostarosta podal zprávu ze schůze Regionu Podluží.
Informoval zastupitele o povinnosti držení 0,5 úvazku do roku 2014 z důvodu
získání dotačního titulu „Turistický průvodce Podlužím a Hodonínskem“. Další
pracovní místo 0,25 úvazku vyplynulo z dotačního titulu na postavení rozhledny
v Novém Poddvorově.
10.
Diskuze
a) Slovo dostal Ludvík Uhrovič a přednesl problém se stékající vodou při silných
deštích z polí majitelů vinic. Podotkl, že některé úpravy si provedl již sám,
v hodnotě cca 6.000,- Kč a informoval se na možnost proplacení. Paní starostka
odpověděla, že úpravy jsou prováděny bez projektové dokumentace a
stavebního povolení. Jedná se o úpravy na cestě, která není obce, ale soukromých
vlastníků. Pokud by obec tuto úpravu proplatila, tak by odpovídala za škodu, která
může vzniknout dalším vlastníkům nemovitostí, kde úpravy nebyly provedeny.

b)

c)
d)
e)

f)

Obec Starý Poddvorov má vypracováno 5 studií na řešení protipovodňového opatření
které je podmíněno pozemkovou úpravou v trati Krásná hora, se kterými, bohužel,
většina majitelů pozemků nesouhlasí.
Do diskuze se zapojila i paní Lada Pagáčová a Martin Maděryč. Upozornili na další
problém, který vzniká při stříkání vinic, kdy postřik je rozprašován až na pole druhého
majitele, případně na jeho budovy. Zastupitelstvo navrhlo, aby byla vypracovaná
vyhláška, která by tyto problémy řešila. Zastupitelstvo pověřilo starostku, aby zjistila
potřebné informace na odboru ŽP pro vypracování vyhlášky, ve které by měly být
uvedeny povinnosti vlastníků pozemků, kdo má
odpovědnost za vzniklé škody a
jakým způsobem se dají škody prokázat.
Místostarosta informoval o výměně střechy na kulturním domě a požádal
zastupitele, aby se vyjádřili k odstínu barvy, která bude na střechu použita.
Zastupitelstvo vybralo barvu dle vzorníku č. 742.
Mgr. Hajdová vznesla dotaz, kdy se začne s výměnou oken a dveří ve škole.
Místostarosta informoval, že výběrové řízení bude vypsáno 25.6.2010.
Paní Rollerová podala návrh na zrušení trvalého pobytu pro Petra Bůřila a Annu
Bůřilovou, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na č.p. 100.
Paní Malá požadovala po stavební komisi vypracování rozpočtu na vybudování
bezbariérového přístupu do rodinného domu p. Stanislava Hnidáka. Na základě
rozpočtu sestaví žádost, kterou částečně proplatí obec a o zbytek bude požádáno
z Tříkrálové sbírky.
Ing. Kuchař podal zprávu o průběhu setkání Charty v Polsku. Seznámil přítomné
že příští setkání bude v Irsku a informoval i o dalších setkáních dle připraveného
plánu. Starostka připomněla, že bylo odsouhlasené, že si každý účastník náklady na
dopravu hradí sám.

11. Závěr - Zastupitelstvo skončilo ve 20.15 hod.

Ověřovatelé: Jindřiška Rollerová
Ing. Tomáš Kuchař

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

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

