Zápis č. 4
z jednání zastupitelstva obce Starý Poddvorov konané dne 16. března 2011 v zasedací
místnosti obecního úřadu
Přítomni: 9 členů zastupitelstva dle prezenční listiny

Program: 1) Zahájení
2) Kontrola úkolů
3) Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2010 příspěvkové
organizace
4) Schválení nákupu pozemků p.č. 767/3 42 m2 v k. ú. Starý Poddvorov a p. č.
3844/14 30 m2 v k.ú. Dolní Bojanovice
5) Schválení delegátů na členskou schůzi regionu Podluží
6) Různé
7) Diskuse
8) Závěr

1) Zahájení – zastupitelstvo obce zahájila starostka obce v 18.00 hodin.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání.
Pro: 9 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schválilo jako ověřovatele zápisu p. Miroslava Hřebačku a ing.
Eduarda Gertnera.
Pro:9 Proti: 0 Zdržel se:0
Zastupitelstvo schůze schválilo jako zapisovatelku zápisu Mgr. Miroslavu Hajdovou
Pro: 9 Proti:0 Zdržel se:0
2)Kontrola úkolů – starostka seznámila přítomné s plněním úkolů z minulého
zastupitelstva.
3)Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2010 příspěvková organizace –
starostka přítomné seznámila s návrhem na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2010
kde výsledek hospodaření z doplňkové činnosti ve výši je 24.554,- Kč, výsledek
hospodaření z hlavní činnosti je 8.035,70 Kč. Výsledek hospodaření bude převeden do
rezervního fondu.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schválilo rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Starý Poddvorov, a to výsledek hospodaření z doplňkové
činnosti ve výši 24.554,- Kč bude převeden
do rezervního fondu a výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši 8.035,70 Kč bude
převeden do rezervního fondu. Finanční prostředky z rezervního fondu budou použity na
podporu hlavní činnosti.
Pro:9 Proti:0 Zdržel se:0
4)Schválení nákupu pozemků p.č. 767/3 42m2 v k. ú. Starý Poddvorov a 3844/15 30
m2 v k. ú. Dolní Bojanovice starostka přítomné seznámila s geometrickým plánem a
dělením pozemků, které obec musí vykoupit pro provedení protipovodňových opatření
v lokalitě u lesa varianta „B“.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schválilo nákup pozemku p. č. 767/3 v k. ú. Starý Poddvorov o
výměře 42 m2 a nákup pozemku p. č. 3844/3 a 3844/14 v k. ú. Dolní Bojanovice o
výměře 69 m2 za výkupní cenu 50 Kč za m2.
Pro: 9 Proti:0 Zdržel se: 0
5)Schválení delegátů na členskou schůzi regionu Podluží – starostka přítomné
seznámila s termínem členské schůze Regionu Podluží, která se bude konat 14. dubna
v 18.00 hodin v Týnci.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schválilo jako zástupce na členskou schůzi Regionu Podluží
Veselská Drahoslava, Mgr. Hajdová Miroslava, Ing. Gertner Eduard, Vít Sasínek, Dr.
Rampáček Josef, náhradníci Ing. Tomáš Kuchař a František Strýček
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se:0
6) Různé
a) Starostka přítomné informovala o žádosti p. Stanislava Hnidáka o příspěvek na
doplatek mechanického vozíku.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 7.000,- Kč na doplatek mechanického
vozíku pro p. Stanislava Hnidáka.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
b) Starostka informovala o možnosti využívat veřejnou službu. Jedná se zaměstnávání
osob, které pobírají dávky pomocné v hmotné nouzi.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schválilo využívat veřejnou službu.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
c) Starostka seznámila přítomné s návrhem na úpravu prostranství na parcele č. 684 v k. ú.
Starý Poddvorov. Jedná se o odebrání zeminy a zpevnění části pozemku recyklátem tak,
aby se tento prostor dal využívat jako odstavné parkoviště.
Usnesení č. 8

Zastupitelstvo obce schválilo úpravu prostranství na parcele č. 684 tak, aby se tento
pozemek dal využívat jako odstavné parkoviště. Zastupitelstvo obce pověřilo starostku
obce, aby do příštího zasedání předložila tři návrhy na finanční řešení.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
d) Starostka přítomné seznámila s žádostí Českého svazu včelařů o příspěvek z rozpočtu
obce na provoz organizace.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 2000,- Kč, Českému svazu včelařů na
provoz organizace.
Pro: 8 Proti: 1 Zdržel se: 0
e) Zaměstnanci na údržbu obce – pro letošní rok byl přidělen z úřadu práce pouze jeden
pracovník. Zaměstnán byl Ladislav Komosný.
Usnesení č.10
Od 1. 4. do 30. 4. 2011 budou zaměstnáni dva pracovníci na práce z rozpočtu obce.
Zaměstnáni budou Zbyněk Majzlík a Anežka Havlíková.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
f) Starostka obce předložila návrh na jednorázový sociální příspěvek na pobyt našeho
občana v azylovém domě pro matky s dětmi ve výši 5.000,-Kč.
Usnesení č.11
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na pobyt v azylovém domě pro matky s dětmi ve
výši 5.000,- Kč.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
g) Starostka obce předložila vyúčtování obecního plesu. Zůstatek – výtěžek z plesu činil
3 065,- Kč.
f)Starostka obce podala informace o probíhajících akcích a přípravě investic.
g) Ing. Tomáš Kuchař podal informaci o Chartě. Informoval o finančním příspěvku na
dopravu a o personálním obsazení na mítink mladých.
Usnesení č.12
Zastupitelstvo obce schvaluje účast na mítinku mladých – Petr Bařina a Michal Brhel.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
h) Dotaz Ing. Eduarda Gertnera na řešení smlouvy s bytovým družstvem Starý Poddvorov.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k předání podkladů panu JUDr. Mikušovi – u
bytového domu A a B ke dni kolaudace vyjádřit podíl obce a podíl bytového družstva a
nutných podkladů k vypracování smlouvy. Zastupitelstvo obce požaduje, aby do příštího
zasedání byl vytvořen a předložen návrh smlouvy mezi bytovým družstvem a obcí na tři
byty- 1,2,3 na domu A1.
Pro:8 Proti:0 Zdržel se:1

ch) Pan Miroslav Hřebačka přednesl stížnost pana Bohumila Pilečka k zatopení jeho polí
při vypouštění vody z kanalizace. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k zajištění
vyčištění kanálu v oblasti ČOV.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20:25 hod.

Ověřovatelé zápisu: ing. Eduard Gertner
Miroslav Hřebačka

……………………………..
Mgr. Miroslava Hajdová
místostarostka

……………………………………..
Drahoslava Veselská
starostka

