Zápis č. 45
jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 28.4.2010 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 závěrečného účtu Regionu Podluží
5) Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Hodonínsko
6) Schválení příspěvku pro Svaz zdravotně postižených Dolní Bojanovice
7) Vyjádření k záměru odkupu pozemku p.č. 809/3 v k.ú. Starý Poddvorov
8) Rozpočtové opatření č.1
9) Různé
10) Diskuse
11) Závěr

1) Zahájení – starostka zahájila jednání zastupitelstva v 18.30 hod.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu p. Ludmilu Malou a p. Eduarda Gertnera a
jako p.zapisovatelku p. Drahoslavu Veselskou.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schválilo rozšířit původní program o bod č. 8, schválení rozpočtového opatření
č.1.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
2) Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva – starostka předložila členům
vyhotovenou smlouvu mezi obcí a ČZS St. Poddvorov, tak jak bylo schváleno v bodu 10,
písm d).
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schválilo zápis z minulého zastupitelstva.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
3) Kontrola usnesení – starostka informovala o průběhu a plnění jednotlivých usnesení.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schválilo plnění usnesení.

Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
4) Schválení závěrečného účtu Regionu Podluží – starostka přítomné seznámila s výsledky
závěrečného účtu Regionu Podluží.
Usnesení č.5
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Regionu Podluží za rok 2009.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
5) Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Hodonínsko – starostka seznámila se
závěrečným účtem Mikroregionu Hodonínsko.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet Mikroregionu Hodonínsko za rok 2009.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
6) Schválení příspěvku pro Svaz zdravotně postižených Dolní Bojanovice - starostka
přítomné seznámila s žádostí Svaz zdravotně postižených Dolní Bojanovice o příspěvek na
provoz organizace.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek pro Svaz zdravotně postižených Dolní Bojanovice
ve výši 2.000,- Kč. Dále schválilo poskytnout příspěvek na vybudování bezbariérového
přístupu pro zdravotně postiženého člena Svazu ve výši 4.000,- Kč do rodinného domku.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
7) Vyjádření k záměru o odkoupení pozemku p.č. 809/3 v k.ú. Starý Poddvorov.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schválilo záměr o prodeji části pozemku pod rodinným domkem, s tím, že
majitel rodinného domku nechá zpracovat rozdělení geometrickým plánem a po rozdělení
parcel dojde k vyvěšení záměru o prodeji.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
8) Rozpočtové opatření č. 1 – zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového opatření č. 1.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtového opatření č. 1 s navýšením rozpočtových příjmů
ve výši 722.300,- Kč, s navýšením rozpočtových výdajů ve výši 1,259.800,- Kč a úpravě
( použití rozpočtové rezervy) financování ve výši 537.500,- Kč.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
9) Různé
a) starostka přítomné seznámila s žádostí Linky důvěry o příspěvek na činnost.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek na provoz Linky důvěry ve výši 500,- Kč.
Pro: 7, Proti: 1, Zdržel se: 0.

b) starostka přítomné seznámila s žádostí p. Tomana č.p.284 na opravu vjezdu u rodinného
domku a žádost o přeložení obecního chodníku na vlastní náklady.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schválilo úpravu vjezdu do rodinného domku, včetně přeložení chodníku na
náklady vlastníka nemovitosti.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.
c) starostka informovala o dotačních titulech, o kterých byla informována na dnešní
konferenci.
d) místostarosta informoval o nabídce školení zdravotníků.
e) místostarosta informoval přítomné o nabídce na celkovou rekonstrukci kulturního domu.
f) místostarosta informoval o jednání na Městském úřadě v Hodoníně z důvodu opravy
protipovodňových opatření v uličce u Hřebačkového.
g)místostarosta informoval o možnosti odkupu rodinného domku č.p. 17. Zastupitelstvo
projednalo možnost odkupu části pozemku pro rozšíření obecní komunikace.
h) starostka informovala o účasti delegátů do Holandska na slavnosti.Ze Starého Poddvorova
4 delegáti, jeden z Čejkovic a jeden z Dolních Bojanovic. Účastníci si dopravu hradí
z vlastních prostředků
10) Diskuse – p. Rollerová upozornila na poškození odpadkového koše u zastávky pod
hřbitovem, dále informovala o záměru p. Rollera zhotovit za pohostinstvím antukové hřiště
pro míčové hry.
P. Jež upozornil, že u kontejnerů u ČOV není uveden telefon, na koho se mají lidi obracet.
P. Hajdová upozornila na problém zídky mezi školním areálem a veřejným prostranstvím u
tanečního parketu. Bylo dohodnuto, že komise pro místní rozvoj provede místní šetření a
navrhne řešení na příštím zastupitelstvu.
11) Závěr – zastupitelstvo skončilo ve 20.40 hodin.
Ověřovatelé : Malá Ludmila
Getrner Eduard

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

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

