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Zápis z 20. jednání zastupitelstva Obce Podolí, 

konaného dne 11. – 12. července. 2016 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1) Zahájení, schválení osoby, která bude řídit 20. zasedání zastupitelstva obce, určení 

zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Jednání zahájila starostka obce v 17:30 hod. Vzhledem k velkému počtu osob účastnících se 

na zasedání, navrhla přesunutí do Kulturního domu v Podolí. 

Návrh unesení: zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje přerušení 20. zasedání do 17:40 a 

přesunutí jednání do Kulturního domu v Podolí. 

Hlasování: PRO: 9 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

123/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo přerušení 20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí a 

přesunutí tohoto zasedání z budovy obecního úřadu do Kulturního domu v Podolí. 

 

V 17:40 hod. starostka obce pokračovala v přerušeném jednání a konstatovala, že 20. zasedání 

zastupitelstva Obce Podolí bylo řádně svoláno, oznámeno vyvěšením na úřední desce, a že je 

přítomno všech 9 členů zastupitelstva – je tedy usnášeníschopné. Zahájení bylo provedeno, 

schválení osoby, která bude řídit 20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, jmenování 

zapisovatele a ověřovatelů zápisu bylo přesunuto do bodu 2 programu. 

2) Schválení programu 20. zasedání zastupitelstva obce  

Starostka zahájila jednání o programu. Ing. Miroslav Křižka vystoupil s jiným návrhem 

programu, který program navržený starostkou Obce Podolí doplňoval a měnil pořadí 

projednávaných bodů.  

Po diskuzi, proč původní návrh programu změnit či nezměnit, (starostka obce, Jaroslav Ježík, 

Pavel Podškubka, Vladimír Mana, Zdeněk Kasper, Lubomír Novotný) pan Miroslav Křižka 

přečetl nový návrh programu. 

Pan Vladimír Mana navrhl, aby se nejdříve hlasovalo o tom, kdo bude řídit zasedání 

zastupitelstva obce. 

Starostka trvala na tom, že nejdříve se bude hlasovat o programu 20. zasedání zastupitelstva 

Obce Podolí. Nechala hlasovat o programu, který navrhl Miroslav Křižka s tím, že se změní 

pořadí bodů 1 a 2 programu (prohodí se bod 1 a 2). 

PRO: 5 PROTI: 4  ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

124/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo program 20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí. 

Program navržený starostkou obce – viz příloha č. 1a) tohoto zápisu, schválený program 

navržený Ing. Miroslavem Křižkou – viz příloha č. 1b) tohoto zápisu. 
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Podle schváleného programu se jednalo o tom, kdo bude řídit 20. zasedání zastupitelstva Obce 

Podolí. Proti návrhu Ing. Vladimíra Many starostka předložila protinávrh, že zasedání bude 

řídit ona sama. 

Hlasování o protinávrhu: 

PRO: 4  PROTI: 5  ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu nebylo přijato. 

Poté se hlasovalo o návrhu Ing. Vladimíra Many, aby zasedání řídil Miroslav Křižka. 

PRO: 5  PROTI: 4  ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

125/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo Ing. Miroslava Křižku jako osobu, která bude řídit 

20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí. 

 

Řízení zasedání se ujal Ing. Miroslav Křižka, který nechal hlasovat o zapisovateli. Navrhl, aby 

zapisovatelkou z 20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí byla paní Zuzana Kubáňová. 

PRO: 5  PROTI: 4  ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

126/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo, že zapisovatelkou z 20. zasedání zastupitelstva 

Obce Podolí bude paní Zuzana Kubáňová.  

 

Dále se hlasovalo o ověřovatelích zápisu. Pan Miroslav Křižka navrhl, aby ověřovateli zápisu 

z 20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí byli MUDr. Eva Dokoupilová a Ing. Vladimír 

Mana. 

PRO: 5  PROTI: 4  ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

127/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo ověřovatele zápisu z 20. zasedání Obce Podolí 

MUDr. Evu Dokoupilovou a Ing. Vladimíra Manu. 

 

 

3) Omezení pro vyjádření se k projednávaným bodům 

Pan Miroslav Křižka navrhl omezení příspěvku diskutujících na 3 minuty ke každému 

projednávanému bodu. 

18:08 – P. Podškubka odešel 

Hlasování o návrhu: 

PRO: 8  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 
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128/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo omezení pro jednotlivá vystoupení účastníků 

zasedání a vyjádření k projednávaným bodům programu na 3 minuty. 

 

18:09 – P. Podškubka se vrátit na zasedání zastupitelstva Obce Podolí. 

 

4) Změna jednacího řádu zastupitelstva Obce Podolí 

Návrh změny přednesl Miroslav Křižka, jak je uvedeno ve schváleném usnesení k tomuto 

bodu programu. 

Hlasování o návrhu: 

PRO: 5  PROTI: 4  ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

129/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo změnu jednacího řádu zastupitelstva Obce Podolí 

spočívající v tom, že je zrušen bod 4. článku 6 jednacího řádu. O zařazení návrhů 

přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání 

rozhodne zastupitelstvo obce, jak je uvedeno v §94 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení). 

 

 

5) Dořešení prodeje části pozemku parc. č. 4328/2, k.ú. Podolí nad Olšavou, o výměře 28m
2
, 

náležitosti smlouvy 

Pan Miroslav Křižka připomněl, že prodej byl schválen na předchozím zasedání zastupitelstva 

obce, aby se ale předešlo pochybnostem, bude tato záležitost projednána ještě jednou. 

V diskuzi MUDr. Trávníčková upozornila na údajnou černou stavbu plotu manželů 

Dokoupilových. Starostka upozornila, že Ministerstvo vnitra posoudilo prodej předmětného 

pozemku za zmatečný. MUDr. Ferenec vytkl Miroslavu Křižkovi chování k občanům, které 

považuje za ignorování jejich názoru, pan Jiří Halouzka připomněl osobní spor dvou občanů 

vztahující se k prodeji předmětného pozemku 28 m
2
, MUDr. Trávníčková se dotazovala paní 

MUDr. Evy Dokoupilové, proč chce koupit předmětný pozemek. Paní MUDr. Eva 

Dokoupilová odpověděla, že koupený pozemek chce nabídnout manželům Trávníčkovým 

k výměně za část pozemku, na kterém  (v důsledku chybného geometrického zaměření) 

nechala postavit část plotu okolo svého pozemku. Jak dále uvedla, tímto by se pokusila 

vyřešit sousedský spor o 28 m
2
 zahrady. 

Paní Ing. Jarmila Kasperová upozornila na osobní zájem zastupitelky MUDr. Dokoupilové na 

koupi uvedeného pozemku. 

Starostka obce přednesla návrh usnesení, jak je dále uvedeno. 

18:53 přerušeno jednání - přestávka 

19:04 pokračování jednání 
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Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu starostky obce: 

Zastupitelstvo Obce Podolí neschvaluje prodej pozemku p.č. 4328/2 o výměře 28 m
2
 na 

základě doporučení Ministerstva vnitra, které navrhuje vyvěšení nového záměru prodeje 

předmětného pozemku, včetně geometrického zaměření, a poté se rozhodne o prodeji. 

Hlasování o protinávrhu: 

PRO: 4  PROTI: 5  ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu nebylo přijato. 

Následovalo hlasování  

Hlasování o prodeji pozemku, jak je uvedeno v usnesení k tomuto bodu jednání: 

PRO: 5  PROTI: 4  ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

130/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo prodej části pozemku parc. č. 4328/2 v k. ú. Podolí 

nad Olšavou, výměra 28 m
2
 paní MUDr. Evě Dokoupilové, Podolí čp. 262, PSČ 686 04, s 

těmito náležitostmi, které budou uvedeny v kupní smlouvě: kupní cena 140,- Kč/m
2
, 

geodetické zaměření a kupní smlouvu nechá na své náklady vypracovat Obec Podolí, 

daň z nabytí nemovitých věcí a poplatek za vklad do katastru nemovitostí zaplatí paní 

MUDr. Eva Dokoupilová, věcné břemeno přístupu k inženýrským sítím pro účely 

provozování, oprav a údržby těchto sítí ve prospěch majitele těchto sítí bude sjednáno v 

kupní smlouvě a zapsáno v příslušné evidenci katastru nemovitostí. 

 

 

6) Místní referendum, určení data a místnosti k pořádání místního referenda 

Dne 26. 6. 2016 byl na OÚ doručen návrh na konání referenda. 

a) Pan Miroslav Křižka přednesl návrh, aby se referendum konalo v sobotu 17. 9. 2016 

v Kulturním domě v Podolí v čase od 8:00 hod. do 22:00 hod. 

b) starostka přednesla svůj návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje konání místního referenda dle předloženého návrhu 

přípravného výboru ve dnech 7. – 8. 10.2016 v Kulturním domě v Podolí, a to o čtyřech 

otázkách navržených v návrhu přípravného výboru. 

Hlasování o návrhu starostky: 

PRO: 4  PROTI: 3 ZDRŽEL SE: 2 

Usnesení k tomuto návrhu nebylo přijato. 

 

c) následovalo hlasování o návrhu Miroslava Křižky – návrh viz text níže uvedeného 

usnesení. 

PRO: 5  PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 0 
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Usnesení k tomuto bodu bylo přijato. 

131/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo konání místního referenda pořádaného na základě 

návrhu petičního výboru o čtyřech otázkách uvedených na podpisových listinách. 

Zmocněncem přípravného výboru pro referendum je paní MUDr. Eva Trávníčková. 

Toto referendum se uskuteční v sobotu 17. 9. 2016 od 8.00 do 22.00 hodin v Kulturním 

domě v Podolí. Návrh přípravného výboru na konání místního referenda ze dne 1. 6. 

2016 – viz příloha č. 2 tohoto zápisu. 

 

d) Miroslav Křižka navrhl další usnesení, které souvisí s předmětným referendem – návrh viz 

text níže uvedeného usnesení. 

Hlasování o tomto návrhu: 

PRO: 6  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

132/20/2016 

Zastupitelstvo Obce schválilo, že pozemek parc. č. 4328/2 v k. ú. Podolí nad Olšavou 

(mimo již schválenou část prodeje o výměře 28 m2) naše obec neprodá a tento pozemek 

zůstane v jejím majetku a bude veřejně přístupný. Využití uvedeného pozemku se 

nebude měnit a bude i nadále využíván jako trvalý travní porost a zůstane, stejně jako 

ostatní stávající pozemky, součástí nadregionálního biocentra Hluboček. Dále 

zastupitelstvo Obce Podolí schválilo, že neprodá žádný pozemek, který je v jejím 

majetku, pokud jsou na něm umístěny páteřní inženýrské sítě. 

 

 

7) Výpověď smlouvy o nájmu nemovitosti uzavřené mezi obcí Podolí a Ing. Jiřím 

Trávníčkem dne 10. 11. 2008 

V diskuzi pan Pavel Podškubka obhajoval stanovisko, aby předmětná smlouva nebyla 

vypovězena, což zdůvodňoval nároky na údržbu tohoto pozemku. 

Právní zástupce pana Ing. Jiřího Trávníčka pan JUDr. Miroslav Chovanec předložil 

zastupitelům své písemné stanovisko k možnosti vypovězení smlouvy o pronájmu části 

pozemku parc. č. 916/1 v k. ú. Podolí nad Olšavou, v němž zastává názor, že po 30. 6. 2016 

tuto smlouvu v současnosti již vypovědět nelze, neboť její platnost se automaticky prodlužuje 

o dalších 10 let – viz příloha č. 3 tohoto zápisu.  

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 5  PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

133/20/2016 
Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo vypovězení smlouvy o nájmu nemovitosti na část 
pozemku parc. č. 4328/2 (dříve parc. č. 916/1) v k. ú. Podolí nad Olšavou, která byla 
schválena na 6. zasedání zastupitelstva Obce Podolí dne 22. 6. 2007 a podepsána oběma 
smluvními stranami dne 10. 11. 2008. Důvodem je veřejný zájem spočívající v potřebě 
zvýšené ochrany tohoto pozemku z důvodu výskytu vzácných, příp. chráněných rostlin a 
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živočichů. V předmětné smlouvě o nájmu nemovitosti bylo uvedeno, že tento pozemek 
bude využíván jako zahrada, což v současné době neodpovídá jeho významnosti z pohledu 
ochrany přírody a krajiny. 
 
8) Závěrečný účet obce a školy, inventarizace 

a) Starostka obce přednesla zprávu 300/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Obce 

Podolí za rok 2015, včetně přijatých opatření. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 8  PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

134/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí bere na vědomí zprávu 300/2015/IAK o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Podolí za rok 2015, včetně přijatých opatření bez 

připomínek. 

 

b) Starostka obce uvedla, že všechny podklady k inventarizaci majetku a závazků zastupitelé 

obdrželi písemně – viz příloha č. 4 tohoto zápisu.  

Předseda finančního výboru Ing. Vladimír Mana neměl připomínky. Miroslav Křižka vyjádřil 

pochybnosti o správnosti účtování o mokřadech vybudovaných v roce 2015, které jsou 

v majetku Obce Podolí. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 8  PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

135/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje zprávu o inventarizaci majetku obce se stavem k 

31. 12. 2015 bez připomínek. 

 

c) Starostka obce přednesla návrh usnesení vztahující se k účetní závěrce Obce Podolí a 

k závěrečnému účtu Obce Podolí. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 8  PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

136/20/2016 

Zastupitelstvo Obce schvaluje účetní závěrku obce Podolí se stavem k 31. 12. 2015 a 

závěrečný účet obce Podolí k 31. 12. 2015, a to bez výhrad. 

 

d) Starostka obce přednesla návrh usnesení vztahující se k účetní závěrce a celoročnímu 

hospodaření Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace, za rok 2015.  

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 
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PRO: 9  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

137/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí vyslovuje souhlas s účetní závěrkou a celoročním 

hospodařením Základní školy a Mateřské školy Podolí, příspěvková organizace ve výši 

0,- Kč za rok 2015, a to bez připomínek. 

 

 

9) Propachtování pozemků v k.ú. Podolí nad Olšavou p.č. 121/1, 121/4, 123/1, 123/2, 123/4, 

123/6, 123/7 

Pan Šimon Raclavský požádal o propachtování uvedených pozemků – cca 10 000m
2
 za cenu 

1800,- Kč za rok. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 9  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

138/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje propachtování pozemku parc. č. 121/1 o výměře 2 

452 m2, parc. č. 121/4, o výměře 1 174 m
2
, parc. č. 123/1 o výměře 2637 m

2
, parc. 123/2 o 

výměře 304 m
2
, parc. č. 123/4 o výměře 168 m

2
, parc. č. 123/6 o výměře 967 m

2
, parc. č. 

123/7 o výměře 148 m
2
, panu Šimonu Raclavskému Podolí 243 na dobu neurčitou za 

dohodnutou cenu a pověřuje starostku k podepsání pachtovní smlouvy – viz příloha č. 5 

tohoto zápisu. 

 

 

10) Pronájem části budovy č.p. 244 pro stomatologickou ordinaci 

MUDr. Martin Pačka doručil na Obecní úřad oznámení provozovatele stomatologické 

ordinace o změně právní subjektivity z fyzické osoby na osobu právnickou a požádal o novou 

nájemní smlouvu na část budovy čp. 244. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 9  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

139/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje pronájem části budovy čp. 244 o výměře 46,2 m
2
 

firmě HelpDental s.r.o. na dobu do 11. 10. 2022 a pověřuje starostku k podepsání 

smlouvy k pronájmu prostor sloužícího k podnikání. Další náležitosti smlouvy – viz 

příloha č. 6 tohoto zápisu. 

 

11) Oprava chovatelského domu 

Starostka obce uvedla, že Chovatelé nemají zájem pokračovat v činnosti a že v předmětné 

budově mají vzniknout 2 klubovny, má být vybudováno sociální zařízení a má být provedena 

výměna oken a dveří. Naše obec má přislíbenou dotaci 400 tis. Kč od MMR, předpokládaná 
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cena je cca 750 tis. Nutná je také oprava střechy – je zpracován projekt, výše investice cca 

1mil. Kč z rozpočtu obce. 

20:40 přerušeno jednání 

20:48 pokračování jednání 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 9  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

140/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje záměr realizace stavebních úprav domu čp. 64, vč. 

rekonstrukce střechy a pověřuje výběrovou komisi ve složení Ing. Hastík (předseda 

komise), pan Libor Baičev (člen komise) a pan Jiří Halouzka (člen komise) zadáním, 

posouzením a vyhodnocení nabídek dodavatelů na zhotovení akcí: 1. Podolský ráj a 2. 

Oprava střechy. Nabídka bude zaslána firmám Promont UH s.r.o., stavební firma 

Navláčil, Tradix s.r.o., Tufír s.r.o. a EKO UH s.r.o. 

 

 

12) Oprava pomníku 2. světové války 

Starostka obce uvedla, že na opravu pomníku obětem 2. Světové války je přislíbena dotace ve 

výši 68 tis. Kč, termín dokončení akce je 30. 11. 2016.  

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 9  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

 

141/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje, aby restaurování hrobů obětí 2. sv. války provedl pan 

Tomáš Kopčil a pověřuje starostku obce vyřízením všech potřebných úkonů vedoucích ke 

zdárnému dokončení restaurování a získání dotace na tuto opravu. 

 

 

13) Odpočívadla u mokřadů 

Starostka obce uvedla, že na realizaci tohoto záměru je k dispozici jednoduchá výkresová 

dokumentace s rozměry laviček a altánu a položkový rozpočet, termín dokončení akce je do 

30. 9. 2016, přislíbená dotace ve výši cca 80 tis. Kč. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 9  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

 

 



9 
 

142/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí pověřuje výběrovou komisi, stejnou jako k opravě domu čp. 

64, zadáním, posouzením a vyhodnocením nabídek na vybudování místa pasivního 

odpočinku u mokřadů a oslovením firem: EKOmasiv Josef Ondrejka, pan Lubomír 

Novotný a Stolařství Smetana s.r.o. s výzvou na předložení nabídky. 

 

14) Obnova dřevěného kříže 

Starostka obce uvedla, že na realizaci tohoto záměru obec obdržela příslib dotace ve výši 99 

tis., předpokládané náklady celkem budou 142 tis. Kč, termín dokončení akce do 30. 9. 2016. 

Odborné dodavatelské práce jsou dohodnuty s panem Vašíkem, kterého doporučil pan Zdeněk 

Kočíř st. z Popovic. Součástí prací bude zrestaurování plastiky Ježíše, výměna dřevěného 

kříže, jeho ukotvení a výsadba okolí kříže. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 9  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

143/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí pověřuje výběrovou komisi, stejnou jako k opravě domu čp. 

64, zadáním, posouzením a vyhodnocením nabídek na obnovu dřevěného kříže 

s Ježíšem. Nabídky budou zaslány EKO masiv Josef Ondrejka, pan Lubomír Novotný a 

Stolařství Smetana s.r.o. 

 

15) Hody, slavnosti vína, setkání mikroregionu 

Starostka informovala o Dni mikroregionu Dolní Poolšaví, který se má uskutečnit 14. 8. v 

Amfíku Bukovina, za Podolí vystoupí Sekáči, Frišky, Děvčice, hráči stolního tenisu 

uspořádají turnaj.  

Paní Zuzana Kubáňová informovala o termínech Slavností vína v Uherském Hradišti a Hodů 

v Podolí. Na obou akcích přislíbili vystoupení Frišky a Sekáči, zahrádkáři mají v úmyslu 

pořádat hodovou zábavu. Pan farář přislíbil sloužit mši. Provozovatelé kolotočů a jiných 

pouťových atrakcí Spilkovi projevili zájem přijet na hody, umístění pouťových atrakcí by 

bylo v Mlynářově zahradě. 

Zastupitelstvo Obce Podolí bere tuto informaci na vědomí. 

 

16) Prodej pozemku parc. č. 4256 o výměře 199m
2 

Manželé Hanáčkovi požádali o koupi pozemku za svým domem, Miroslav Křižka navrhl 

dohodnout směnu, případně odkoupení některých pozemků v jejich vlastnictví za stejných 

podmínek, za kterých by se jim prodal pozemek, o jehož koupi požádali. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 9  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
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Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

144/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí pověřilo starostku obce jednáním s manželi Hanáčkovými o 

podmínkách prodeje pozemku parc. č. 4256 v k. ú. Podolí na Olšavou. 

 

17) Prodej pozemku p.č. 52/5 o výměře 138m
2 

O prodej požádala Lucie Raclavská, vzhledem k předpokládanému umístění kanalizačního 

sběrače na tento pozemek není možné žádosti vyhovět. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 9  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

145/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí nesouhlasilo s prodejem pozemku parc. 52/5 v k. ú. Podolí 

nad Olšavou. 

 

18) Budování nové účelové komunikace Lipiny 

Přítomné o této záležitosti informoval pan Ing. Jaromír Hastík, napojení komunikace od horní 

úrovně bývalé skládky na silnici I/50 H by měla platit Obec Podolí, projektovou dokumentaci 

zajistí Pozemkový úřad v Uherském Hradišti. Pan Pavel Podškubka upozornil na nutnost 

vyřešení majetkových vztahů k dotčeným pozemkům. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 9  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

146/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí pověřuje starostku obce jednáním s vlastníky pozemku par. 

č. 2598/3, 2598/4, 2593, a 734/19 o prodeji nebo souhlasu s provedením stavby na těchto 

pozemcích. Maximální cena pro jednání o koupi pozemku byla stanovena na 100,- 

Kč/m2. 

 

19) Veřejnoprávní smlouvy na dotace 

Starostka obce oznámila, že všechny smlouvy, které mají zastupitelé schvalovat, obdrželi e-

mailem.  

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 9  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 
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147/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje předložené žádosti o dotaci z rozpočtu obce Podolí 

na rok 2016 a pověřuje starostku obce k podepsání veřejnoprávních smluv s těmito 

žadateli: Myslivecké sdružením „Boří“ Míkovice (15 000,- Kč), Tělocvičná jednota Sokol 

Podolí (15 000,- Kč), Spolek kaple Sv. Ducha v Podolí (29 500,- Kč), Folklor a kultura 

v Podolí – Spolek (15 000,- Kč). 

  
20) Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy s městem Kunovice 

Starostka obce oznámila, že Město Kunovice chce ukončit smlouvu o přestupcích. Starostka 

v návaznosti na ukončení této smlouvy požádala město Uherské Hradiště o uzavření smlouvy 

obdobné. Město Uherské Hradiště poslalo návrh smlouvy s nabídkou 1300 Kč/přestupek. 

a) Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 8  PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

148/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy 

s městem Kunovice a pověřuje starostku obce podepsáním této smlouvy. 

 

b) Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 7  PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

 
149/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Podolí a 

Městem Uherské Hradiště pro výkon přenesené působnosti související s výkonem státní 

správy v oblasti projednávání přestupků Městem Uherské Hradiště pro obec Podolí 

s účinností od 1. 10. 2016 a pověřuje starostku obce podepsáním této smlouvy. 

 

 

21) Výběrové řízení na koupi pozemku p.č.4132 

Starostka obce oznámila, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastní ¾ 

majetkových práv k předmětnému pozemku, kupní cena je cca 120Kč/m
2
. 

Zastupitelstvo Obce Podolí bere tuto informaci na vědomí s tím, že nikdo nenavrhl, aby Obec 

Podolí majetková práva k předmětnému pozemku koupila. 

22) Dodatek ke smlouvě s provozovatelem Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. 

Obec má smlouvu se Slováckými vodovody a kanalizacemi, a.s., Uherské Hradiště z roku 

2005, v roce 2008 bylo provedeno prodloužení vodovodu do ulice Dražné a v roce 2015 do 

průmyslové zóny Veliké. Dodatek k této smlouvě navrhl uvedený stávající provozovatel 

vodohospodářského zařízení. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 
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PRO: 9  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

150/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. PV 58/2005 s firmou 

Slovácké vodovody a kanalizace a.s., Uherské Hradiště, o zajištění provozu 

vodohospodářského zařízení a pověřuje starostku obce k podepsání tohoto dodatku. 

 
 
23) Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 9  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

151/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene číslo OT-

014330037378/002, uzavřenou s firmou E.ON Distribuce a.s., dle předloženého návrhu a 

pověřuje starostku obce k podepsání této smlouvy. 

 

24) Oprava účelové komunikace Přední Díly 

Jedná se o komunikaci, která byla poškozena při těžebních pracích v lese a odvozu 

vytěženého dřeva. Pan Ing. Jaromír Hastík informoval o nabídkách firem vztahujících se 

k opravě této účelové komunikace. 

23:01 odešla paní Jana Rýpalová 

23:03 přišla paní Jana Rýpalová 

Pan Josef Fiksel navrhl zachycení vody pomocí terénních zářezů, bez kterých jsou investice 

do oprav marné. 

23:18 odešel Ing. Jaromír Hastík 

23:19 přišel Ing. Jaromír Hastík 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 8  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

152/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí pověřuje Ing. Jaromíra Hastíka zajištěním opravy účelové 

komunikace v lokalitě Prostřední díly a opatření ke svedení dešťových vod. Náklady na 

tato opatření a opravy mohou být do výše 40 000,- Kč. 
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25) Silnice I.tř. I/50 – převzetí do majetku 

Starostka obce informovala přítomné o záměru ŘSD, které chce předat obci část silnice I/50 H 

a stavebních objektů, které tvoří její součást.  Město Uherské Hradiště a Město Kunovice 

chtějí, aby na části této silnice vznikla cyklostezka. Starostka navrhla samostatnou schůzku 

k projednání. 

Zastupitelstvo Obce Podolí bere tyto informace na vědomí 

 

26) Fotbalové hřiště 

Starostka obce informovala přítomné o tom, že Obec Podolí ukončila nájemní smlouvu s TJ 

Podolí a že bude nutné vypořádat finanční nároky TJ Podolí. Starostka dále informovala o 

nutnosti vyvěsit záměr pronájmu fotbalového hřiště. 

Zastupitelé obce obdrželi od pana Pavla Záchvěje záměr využití fotbalového hřiště. 

Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

27) Cyklistická stezka Dolním Poolšavím 

Obce mikroregionu Dolní Poolšaví mají zájem na vybudování cyklostezky mezi Uherským 

Hradištěm a Uherským Brodem, je zájem cyklostezkou propojit okolní obce. Mikroregion 

zajistí vypracování studie. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 9  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

153/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje záměr podílet se vypracováním studie cyklistické 

stezky vedoucí Dolním Poolšavím. Výše finančního příspěvku z rozpočtu Obce Podolí 

bude 15 tis. Kč. 

 
 
28) Protipovodňová ochrana trati Záhumenské 

a) Projektová dokumentace byla vypracována v roce 2011, není možné dodržet zatravňovací 

pás. Nebylo projednáno s majiteli dotčených pozemků. V rámci probíhajících prací je možné 

řešit stávající terénní úpravy. 

23:54 odešel Vladimír Mana 

23:55 přišel Vladimír Mana 

Zastupitelstvo Obce Podolí vzalo tyto informace na vědomí. 

b) Dále bylo projednáno provedení terénních úprav v lokalitě Prostřední Díly. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 
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PRO: 8  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

154/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí pověřilo starostku obce k zajištění terénních úprav v 

prostoru mezideponie zeminy v lokalitě Prostřední Díly. 

 

29) Žádost o poskytnutí bydlení v obecním domě 

Starostka obce informovala přítomné, že žádost o pronájem bytu si podala paní Věra 

Kryštofová. Tato žadatelka zatím nesplňuje základní podmínku. Kterou je, že žadatel nesmí 

vlastnit žádnou nemovitost určenou pro bydlení. Starostka obce dále informovala, že k 3. 12. 

2016 končí nájemní smlouva s paní Z. Šišákovou. 

Zastupitelstvo Obce Podolí vzalo tyto informace na vědomí. 

30) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s ing. J. Píšťkem 

Důvodem je napadení nekrózou jasanu jako důsledek nedostatečného dotěžení a úklidu po 

náletu kůrovce. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 5  PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 2 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

155/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na těžební, úklidové 

a zalesňovací práce v lese Obce Podolí uzavřené s Ing. Josefem Píšťkem a pověřuje 

starostku k podepsání dodatku dle předloženého návrhu. 

 
 

31 ) Změna rozpočtu č. 3 

Zastupitelé obce obdrželi e-mailem návrh změny rozpočtu Obce Podolí č. 3. 

Starostka obce navrhla usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 3 dle doplněného návrhu starostky obce. 

PRO: 4  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 5 

Usnesení k tomuto návrhu nebylo přijato. 

Místostarostka obce se dotázala pana Ing. Vladimíra Many, paní Zuzany Kubáňové, a paní 

MUDr. Evy Dokoupilové, proč se zdrželi hlasování. Všichni odpověděli, že považují návrh za 

nedostatečně připravený. 

32) Prodloužení rozhlasové linky 

Jedná se o prodloužení asi 90 metrů na konci obce Podolí směrem na Veletiny, náklady cca 

10 000 Kč. 



15 
 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 9  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

156/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo prodloužení rozhlasové linky dle návrhu Františka 

Křiváka – Terosat Hluk, náklady do 10 000 Kč – viz příloha číslo 7 tohoto zápisu. 

PRO: 9  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

33) Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Obce Podolí 

Miroslav Křižka upozornil na chybějící vnitřní předpis, jehož existenci vyžaduje zákon o 

obcích. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 9  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

157/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí souhlasilo se zásadami pro poskytování cestovních náhrad 

vyplácených členům zastupitelstva Obce Podolí pro toto volební období následovně: 

cestovní náhrady za užití soukromého osobního automobilu budou poskytovány podle 

vyhlášky č. 385/2015 a právních předpisů, které na tuto vyhlášku navazují. Stravné 

bude poskytováno v nejnižší výši, kterou příslušná vyhláška připouští. V případě využití 

prostředků veřejné dopravy a dalších výdajů souvisejících s pracovní cestou budou 

cestovní náhrady poskytovány ve výši prokázaných oprávněných výdajů. 
 

34) Zpráva kontrolního a finančního výboru 

a) Pan Ing. Jaromír Hastík přečetl zprávu kontrolního výboru zastupitelstva Obce Podolí, kde 

bylo uvedeno, že tento výbor neshledal žádná pochybení – viz příloha č. 8 tohoto zápisu. 

Zastupitelstvo Obce Podolí bere tuto zprávu na vědomí. 

b) Pan Ing. Vladimír Mana přečetl zprávu finančního výboru zastupitelstva Obce Podolí, kde 

upozornil na závažné pochybení starostky a uvedl, že podal podnět k šetření krajskému 

státnímu zástupci – viz příloha č. 9 tohoto zápisu. 

35) Doplnění programu 20. zasedání zastupitelstva obce Podolí č. 1 

Miroslav Křižka na základě zprávy finančního výboru zastupitelstva Obce Podolí navrhl 

doplnění programu o odvolání starostky paní Bc. Jany Rýpalové a zvolení nového starosty 

obce pana Ing. Jaromíra Hastíka. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 5  PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 
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158/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo doplnění programu 20. zasedání zastupitelstva 

Obce Podolí o hlasování o odvolání Bc. Jany Rýpalové z funkce starostky Obce Podolí a 

současně tento program doplnilo o hlasování o zvolení nového starosty Obce Podolí, 

kterým byl navržen pan Ing. Jaromír Hastík. 

 
36) Odvolání starostky Obce Podolí a zvolení nového starosty Obce Podolí 

 

Na základě doplněného programu 20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí č. 1 zastupitelstvo 

obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 5  PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 0 

159/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí odvolalo paní Bc. Janu Rýpalovou z funkce starostky Obce 

Podolí a zvolilo pana Ing. Jaromíra Hastíka starostou Obce Podolí.  

 

37) Doplnění programu 20. zasedání zastupitelstva obce Podolí č. 2 

Miroslav Křižka na základě zprávy finančního výboru zastupitelstva Obce Podolí navrhl 

doplnění programu o odvolání místostarostky paní Ing. Jarmily Kasperové a zvolení nového 

místostarosty obce pana Ing. Miroslav Křižku. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 5  PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

160/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo doplnění programu 20. zasedání zastupitelstva 

Obce Podolí o hlasování o odvolání Ing. Jarmily Kasperové z funkce místostarostky 

Obce Podolí a současně tento program doplnilo o hlasování o zvolení nového 

místostarosty Obce Podolí, kterým byl navržen pan Ing. Miroslav Křižka. 

 

38) Odvolání místostarostky Obce Podolí a zvolení nového místostarosty Obce Podolí 

 

Na základě doplněného programu 20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí č. 2 zastupitelstvo 

obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 5  PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

161/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí odvolalo paní Ing. Jarmilu Kasperovou z funkce 

místostarostky Obce Podolí a zvolilo pana Ing. Miroslava Křižku místostarostou Obce 

Podolí.  

 

1:03 odešla paní Bc. Jana Rýpalová, paní Dagmar Smetanová a pan Pavel Podškubka. 
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39) Výše měsíční odměny pro starostu obce 

V souvislosti se zvolením nového starosty Obce Podolí bylo navrženo hlasování o výši jeho 

měsíční odměny. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 5  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

162/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo měsíční odměnu pro neuvolněného starostu Obce 

Podolí, kterou bude zastávat Ing. Jaromír Hastík ve výši 22 500,- Kč. Tato měsíční 

odměna bude poskytována od 12. 7. 2016 za všechny funkce v orgánech Obce Podolí. 

 
40) Výše měsíční odměny pro místostarostu obce 

V souvislosti se zvolením nového místostarosty Obce Podolí bylo navrženo hlasování o výši 

jeho měsíční odměny. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 5  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

163/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu 

Obce Podolí, kterou bude zastávat Ing. Miroslav Křižka ve výši 20 500,- Kč. Tato 

měsíční odměna bude poskytována od 12. 7. 2016 za všechny funkce v orgánech Obce 

Podolí. 

 

41) Odvolání předsedy kontrolního výboru a volba nového předsedy tohoto výboru 

V souvislosti s volbou nového starosty Obce Podolí bylo navrženo hlasování o jeho odvolání 

z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Obce Podolí, neboť tyto dvě funkce jsou 

dle zákona o obcích neslučitelné. Na funkci předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva 

Obce Podolí byla navržena paní Zuzana Kubáňová. 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 5  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

164/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí odvolalo Ing. Jaromíra Hastíka z funkce člena a předsedy 

kontrolního výboru zastupitelstva Obce Podolí a nově do tohoto výboru schválila a její 

předsedkyní jmenovala paní Zuzanu Kubáňovou. Měsíční odměna ve výši dosavadní 

odměny pro předsedu tohoto výboru zůstává beze změny (1 090,- Kč) a bude 

poskytována od 12. 7. 2016. 
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42) Redakční rada zpravodaje obce Podolí 

Zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu, jehož text je shodný s textem usnesení – viz níže. 

PRO: 5  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

Usnesení k tomuto návrhu bylo přijato. 

165/20/2016 

Zastupitelstvo Obce Podolí schválilo odvolání všech členů Redakční rady zpravodaje 

Obce Podolí, s tím, že funkci členů uvedené redakční rady budou zastávat všichni 

členové zastupitelstva Obce Podolí. 

 

43) Závěr 

Nově zvolený starosta Ing. Jaromír Hastík krátce zhodnotil průběh a závěry 20. zasedání 

zastupitelstva Obce Podolí. 

Pan Miroslav Křižka, který řídil 20. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, ukončil toto 

zasedání v 01:10 hod. 

 

V Podolí 20. 7. 2016 

 

 

 

 

    ……………………………………  …………………………………… 

                    starosta obce        ověřovatelé zápisu 


