Zápis č. 44
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov dne 14.4.2010
v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: dle prezenční listiny - 9 členů zastupitelstva
Program: 1. Zahájení
2. Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
3. Kontrola usnesení
4. Schválení stanov svazku obcí mikroregionu Hodonínsko
5. Schválení prohlášení o naplnění podmínek z KS ze dne 28.8.2008 k čl. X,
uzavřené mezi Obcí Starý Poddvorov a Fa URBÁNEK, s.r.o.
6. Schválení podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště
7. Schválení příspěvku na žáka pro Obec Dolní Bojanovice
8. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Starý Poddvorov a
E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích parc. Č 39/1 a 157/1
9. Schválení smlouvy s firmou Jančálek, s.r.o. na akci Starý Poddvorov -Zateplení
ZŠ a MŠ
10. Různé
11. Diskuze
12. Závěr
starostka obce zahájila jednání zastupitelstva obce v 18.10 hodin
1. Zahájení v zasedací místnosti OÚ. Seznámila přítomné s programem jednání.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu: Mgr. Miroslavu Hajdovou a Jindřišku
Rollerovou. Jako zapisovatelku zápisu Františku Bílkovou.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo schválilo předložený program jednání.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0.
2. Odsouhlasení zápisu z minulého zastupitelstva
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo schválilo zápis č. 43 ze dne 10.3.2010 z jednání zastupitelstva obce.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1
3. Kontrola usnesení – místostarosta informoval o plnění jednotlivých usnesení.
Některé úkoly (výkup pozemků v trati Újezda) jsou plněny průběžně.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo schválilo plnění usnesení.
Pro: 8, Proti:0, Zdržel se: 1
4. Schválení stanov svazku obcí Mikroregionu Hodonínsko – starostka předložila
přítomným zastupitelům úplné znění Stanov svazku obcí Mikroregionu Hodonínsko.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schválilo Stanovy svazku obcí Mikroregionu Hodonínsko.
Pro: 9, Proti: 0,. Zdržel se: 0
5. Schválení prohlášení o naplnění podmínek z KS ze dne 28.8. 2008 k čl. X, uzavřené
mezi Obcí Starý Poddvorov a Fa URBÁNEK s.r.o. – starostka seznámila zastupitele s
čl. X Kupní smlouvy ze dne 28.8.2008 a předložila ke schválení Prohlášení o naplnění
podmínek, které se týkají zrušení předkupního práva Obce Starý Poddvorov, neboť
firma Urbánek předložila ve lhůtě 5-ti let sdělení – kolaudační souhlas, vydané MěÚ
Hodonín dne 26.3.2010,čímž pominuly podmínky čl. X KS ze dne 28.8. 2008
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo schválilo Prohlášení o naplnění podmínek z KS ze dne 28.8.2008 k čl. X.
Pro: 9, Proti:0, Zdržel se: 0.
6. Schválení podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště – starostka informovala o
podání žádosti o dotaci ve výši 833 tis. Kč na víceúčelové hřiště. Dotace by z toho
činila 500 tis. Kč, dofinancování obce 333 tis. Kč. Diskuse k tomuto bodu se týkala
využití hřiště, jeho správy a údržby.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na víceúčelové hřiště.
Pro: 9, Proti:0, Zdržel se: 0.
7. Schválení podílu neinvestičních nákladů na žáka pro Obec Dolní Bojanovice –
starostka informovala zastupitele o žádosti Obce Dolní Bojanovice ohledně podílu
neinvestičních nákladů na žáka ve výši 3500 Kč.
Mgr. Hajdová podala vysvětlení, že po přepočítání nákladů na jednoho žáka ve výši
60% skutečných nákladů, jak požadovala Obec Dolní Bojanovice, činí náklad cca
3 000,- Kč, tak jak bylo dohodnuto v roce 2009, nikoli jak uvádí Obec Dolní
Bojanovice usnesením č. 31 ze dne 11.2.2010 částku 3 500,- Kč. Starostka dále
uvedla, že i v následujících letech budou hrazeny náklady na žáka na základě
vzájemné dohody.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schválilo příspěvek na jednoho žáka ve výši 3 000,- Kč.
Pro: 8, Proti: 1, Zdržel se: 0.

8. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Starý Poddvorov a E-ON
Distribuce, a.s. na pozemcích parc. č. 39/1 a 157/1 – starostka informovala
zastupitele o zřízení věcného břemene na parc. č. 39/1 a 157/1 – jedná se o přípojku
NN, Herzová, na kterou byl vydán územní souhlas dne 28.1.2008. Věcné břemeno je
zřízeno úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 3 000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Starý
Poddvorov a E-ON Distribuce, a.s.
Pro: 9 Proti: 0, Zdržel se: 0.
9. Schválení smlouvy s firmou Jančálek, s.r.o na akci „Starý Poddvorov – Zateplení ZŠ a
MŠ“ - Předmětem smlouvy je vykonat úkony při zabezpečení vyhlášení, průběhu a
vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby a vykonávat technický a
investorský dozor při realizaci stavby. Cena za služby je stanovena dohodou v celkové
výši 86 660,- Kč bez DPH, s DPH 103 992,- Kč.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu s firmou Jančálek, s.r.o. která v případě obdržení
dotace na akci „Starý Poddvorov – zateplení ZŠ a MŠ“ bude zabezpečovat výše
uvedené úkony.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0.
10. Různé
a) Žádost ZO ČZS Starý Poddvorov o bezúročnou půjčku ve výši 150 000,- Kč. Pan
Strýček seznámil zastupitele obce s tím, že zákl. organizace zahrádkářského svazu
Starý Poddvorov obdržela dotaci na projekt „Slavnost vína – Čeští a Rakouští vinaři“ .
Podmínkou tohoto projektu je, že musí být nejdříve zaplacen vlastními prostředky a
teprve po vyúčtování budou finanční prostředky vráceny. Předpokládaná doba
vrácení je květen 2011.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo schválilo bezúročnou půjčku na základě Smlouvy o půjčce mezi Obcí
Starý Poddvorov a ZO ČZS Starý Poddvorov.
Pro: 9, Proti:0, Zdržel se: 0.
b) Žádost ZO ČZS Starý Poddvorov o dotaci na místní výstavu vín – Předseda ČZS Starý
Poddvorov František Strýček požádal o dotaci na uspořádání místní výstavy vína ve
výši 15.000,- Kč, která se uskuteční ve dnech 29. a 30. května 2010.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč na místní výstavu vín.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0.

c) Dohoda o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Hodonín – starostka
informovala zastupitele o poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 32 000,- na
zabezpečení provozu obecní knihovny.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o poskytnutí neinvestičních dotace z rozpočtu Města
Hodonín ve výši 32 000,- Kč.
Pro: 9, Proti:0, Zdržel se: 0.
d) Odkup pozemků na Újezdách – zastupitelé byli informováni, že je nutné vyhotovení
geometrického zaměření v trati Újezda pro výkup pozemků od vlastníků v šířce 12 m
na vybudování inženýrských sítí a zhotovení geometrického plánu.
Ke zhotovení geometrického plánu a zaměření byly osloveny firmy Surgeo, s.r.o.,
Geprostav v.o.s. a ing. David Kupka – zeměměřičské práce, Koliba 2603, Kyjov
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo schválilo, aby geometrické zaměření pro vybudování inženýrských sítí a
vyhotovení GP Újezda prováděl pan Ing. Kupka z důvodu nejnižší cenové nabídky.
Pro: 9, Proti:0, Zdržel se: 0.
e) Změna trasy cyklostezek - paní starostka informovala o změně cyklostezky směr
Čejkovice – Starý Poddvorov. Původní trasa měla vést lesem, ale vzhledem k
zamítnutí dotčených orgánů a velké finanční náročnosti, povede trasa podél
vinohradů, které patří Templářským sklepům a vyústí u kapličky Cyrila a Metoděje
v trati Nové.
Usnesení č. 15
Zastupitelé schválili změnu trasy cyklostezky směr Čejkovice – Starý Poddvorov.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1
Druhá změna se týká cyklostezky směr Nový Poddvorov – Starý Poddvorov. Paní
starostka informovala zastupitelstvo, že část této cyklostezky hradí obec Nový
Poddvorov a část hradí naše obec. Část, kterou hradí naše obec nepovede přes
pozemky, které obhospodařuje Zemědělská a.s., jak bylo původně myšleno, ale
povede kolem meze, směrem k větrnému mlýnu a naváže na původní cyklostezku.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo schválilo změnu trasy cyklostezky směr Nový Poddvorov – Starý
Poddvorov.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1.
f)

Oprava kulturního domu - starostka informovala zastupitele o opravě kulturního
domu s tím, že by se využilo původní stavební povolení. Vzhledem k tomu, že se na
celkovou opravu KD nepodařilo sehnat dotace, oprava by se týkala pouze střechy,
stropu a popřípadě oken a dveří (dle finančních možností).

Celková náklady by činily do 1 500,- tis. Kč včetně dotace. Pan Strýček měl
připomínku, aby se postupovalo dle zpracovaného projektu. Zastupitelstvo se
dohodlo na změně projektu, kterou provede Hutní projekt Frýdek Místek a.s.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo schválilo opravu kulturního domu do výše 1 500,- tis. Kč včetně dotace.
Pro: 8, Proti:1, Zdržel se: 0.
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo schválilo záměr změny projektu opravy kulturního domu firmou
Hutní projekt Frýdek Místek a.s.
Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0
g) Podání žádosti na dotaci „Energie z přírody“ od MND a.s. – starostka přednesla
návrh o podání žádosti na dotaci na obnovu KD z programu „Energie z přírody“ od
MND a.s.
Usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti na dotaci na opravu KD z programu
„Energie z přírody“.
Pro: 8, Proti:0, Zdržel se: 1.
h) Žádost o sjednání nápravy – Pan Bartál upozornil na vyvážení stavební sutě na
pozemky vlastníků v trati „Krásná hora“ a žádá o sjednání nápravy. Místostarosta
v této věci jednal s panem Vybíralem, který uvedl, že stavební suť – konkrétně
drcenou pálenou krytinu vyváží pouze za účelem zpevnění cesty a to pouze
k pozemkům, u kterých mu majitel dal souhlas. Zastupitelstvo navrhlo, aby pan
Vybíral rozdrcenou suť zakalil a tím zabránil jednak jejímu splavování a jednak
roztrušování po sousedních pozemcích.
ch) Vyjádření E-ON ČR s.r.o. – starostka informovala zastupitele, že předběžná cena
přeložení venkovního vedení NN ve středu obce by činila 2,5 až 3 miliony korun.
V současné době z důvodu nedostatku finančních prostředků se přeložení NN konat
nebude. Záměr se bude řešit v případě získání dotací.
Usnesení č. 20
Zastupitelstvo neschválilo přeložení venkovního vedení NN.
Pro: 0, Proti: 8, Zdržel se: 1.
i) Nabídka odvozu KO firmou Megawaste, s.r o. – místostarosta informoval o nové
nabídce na odvoz komunálního odpadu firmou Megawaste, s.r.o. Zastupitelstvo
pověřilo místostarostu, aby zjistil bližší podmínky odvozu KO firmou Megawaste
s.r.o. a zároveň jednal i s Tesprou Hodonín a.s.

j) Návrh na přísedících Okresního soudu Hodonín - starostka přednesla návrh na
schválení přísedících Okresního soudu Hodonín. Navrhla Marii Rampáčkovou a JUDr.
Marii Bůškovou.
Usnesení č. 21
Zastupitelstvo schválilo do funkce přísedící Okresního soudu Hodonín paní Marii
Rampáčkovou a JUDr. Marii Bůškovou.
Pro: 8, Proti: 0, Zdržel: 1

k) Znečištění obce – paní Ludmila Malá upozornila na volně pobíhající psy a také na
jejich výkaly, které znečišťují obec. Zastupitelé navrhují vyhlásit obecním rozhlasem,
aby majitelé po svých psech exkrementy uklízeli, pro lepší identifikaci označili psy
známkami, které zakoupí na OÚ. Dále aby nepouštěli psy na dětská pískoviště a také
zabezpečili psy tak, aby nemohli volně pobíhat po obci.
l) Upozornění – Pan Vladimír Nedvídek upozornil na lípy, které se nachází u kapličky
Cyrila a Metoděje. Některé haluze jsou proschlé a ohrožují kolemjdoucí.
Zastupitelé vzali na vědomí, ořez líp se bude řešit pracovníky VPP.

m) Ucpaný kanál - Josef Jež upozornil na ucpaný kanál na křižovatce. Navrhl, že pokud
nejde vyčistit z důvodu havárie, aby se vybudoval nový.

n) Dodatek ke smlouvě - starostka přednesla Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování
odborných knihovnických služeb mezi Obcí Starý Poddvorov a Městem Hodonín.
Jedná se o částku 10 000,- Kč, která je určena na zajištění nákupu, zpracování a
distribuce knihovních fondů pořízených za prostředky obce.
Usnesení: 22
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování odborných
knihovnických služeb ve výši 10 000,- Kč.
Pro: 8, Proti:0, Zdržel se: 1.

11. Diskuze
Mgr. Hajdová oznámila zastupitelstvu záměr, podat žádost o dotaci na školní
pomůcky. Zastupitelé vzali na vědomi, řešit se bude až bude žádost aktuální.

12. Závěr
Zastupitelstvo obce skončilo ve 20.00 hodin.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Miroslava Hajdová
Jindřiška Rollerová

…………………………………………………..

…………………………………………………….

PhDr. Josef Rampáček

JUDr. Marie Bůšková

místostarosta obce

starostka obce

