
USNESENÍ 

ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Podolí 

konaného dne 16. 2. 2007 v budově Obecního úřadu Podolí. 
 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Program 4. zasedání zastupitelstva obce, zapisovatele pana Jiřího Šišáka, ověřovatele 

zápisu Bc. Dagmar Marcaníkovou a pana Jaroslava Jeţíka, členy návrhové komise Ing. 

Jaroslava Majíčka a pana Vlastimila Rýpala. 

2. Provedení ankety k další existenci nebo zrušení základní školy v Podolí a zveřejnění 

textu článku k této problematice v obecním zpravodaji „Ţivot v Podolí“. Podmínky 

ankety a text článku tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. 

3. Provozní řád dětského hřiště v ulici Ţleb, ten tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení. 

4. Provozní řád fotbalového hřiště, ten tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení. 

5. Uzavření smlouvy na odbornou pomoc ve věci rekonstrukce veřejné kanalizace a 

napojení na ČOV v Podolí s Ing.Martinem Machulkou, Uherské Hradiště, Okruţní 770. 

6. Výběr dodavatele na stavební práce spojené s prodlouţením inţenýrských sítí v lokalitě 

Draţné a uzavření smlouvy o dílo s firmou SVS CORRECT s.r.o., Bílovice. 

7. Ukončení moţnosti uzavírání nájemních smluv s občany Podolí na popelnicové nádoby 

na domovní odpad k 31. 3. 2007. 

8. Změnu v poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce 

(mimo místostarostů) z částky 1 140,- Kč na částku 1200,- Kč. U předsedkyně 

společenské komise z částky 740,- Kč na 800,- Kč. 

9.         Záměr prodeje částí pozemků parc. č. 3189/1 a 3189/2, k.ú. Podolí nad Olšavou 

vyznačené v novém geometrickém plánu 281-314/2006 jako pozemky parc. č. 3197/3 o 

výměře 648 m
2
, parc. č. 3197/18 o výměře 165 m

2
 a parc. č. 3197/19 o výměře 155 m

2
. 

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
10. Plány práce jednotlivých výborů a komisí obce Podolí na rok 2007. 

11. Zprávu o vstupu nového mobilního operátora na trh v ČR pro oblast poskytování 

bezdrátového připojení k internetu, coţ ovlivní podmínky vztahující se k moţnému 

prodlouţení smlouvy mezi obcí Podolí a HiTech Média s.r.o. V současnosti je uvedená 

smlouva platná do 30. 9. 2007. Moţnost zvýšení počtu připojení uţivatelů na 

bezdrátový internet v Podolí a délka doby jeho bezplatného poskytování bude řešena 

začátkem druhého pololetí 2007. 

12. Zprávy o kontrole č.5 aţ 9 Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková 

organizace. 
 

Zastupitelstvo obce neschválilo: 
13. Ţádost Ing.Trávníčka na odkoupení části pozemku parc.č.915/2,k.ú.Podolí nad Olšavou. 
 

Zastupitelstvo obce pověřilo: 
14. Ing. Jaroslav Majíčka, člena zastupitelstva obce Podolí, jednáním o podmínkách 

uzavření smlouvy o odborné pomoci s Ing. Martinem Machulkou, Uherské Hradiště.  
 

Zapsal: Jiří Šišák, v Podolí dne 16. 2. 2007 

 

 
 
 

 

                              v.r.                                                                    v.r. 

..........................................................      ………………………………............ 
        Petr Smetana, místostarosta obce                     Bc. Miroslav Křiţka, starosta obce 
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