
 

 

USNESENÍ 

z 2. zasedání zastupitelstva Obce Podolí 

konaného dne 25. 11. 2010 v budově Obecního úřadu Podolí. 
 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Program 2. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatelku paní Janu Rýpalovou, 

ověřovatele zápisu paní Petru Ondrejkovou a Ing. Dagmar Vackovou, členy návrhové komise 

pana Vítězslava Bobčíka pana Pavla Podškubku. 

2. Delegování do orgánů obce Podolí a schválení sloţení těchto orgánů: 

a) Finanční výbor 

Petra Ondrejková – předsedkyně, Irena Fornůsková – členka, Lenka Lysoňová – členka 

b) Kontrolní výbor  

Vítězslav Bobčík – předseda, Zuzana Kubáňová – členka, Jarmila Kovaříková – členka 

c) Komise sociální 

Miroslava Velichová – předsedkyně, Blaţena Zerzáňová, Markéta Pašková 

d) Komise školská 

PhDr. Taťána Perničková – předsedkyně, Jaroslava Havránková – člen, Jitka Jánská – člen 

e) Komise sportovní 

Jaroslav Jeţík – předseda, Miroslav Kryštof – člen, Zbyněk Jeţík – člen 

f) Komise ţivotního prostředí 

Pavel Podškubka – člen, Petr Smetana – člen 

g) Komise stavební 

Vlastimil Rýpal – předseda, Josef Ondrejka – člen, Miroslav Koníček – člen 

h) Komise kulturně společenská  

Ing. Dagmar Vacková – předsedkyně, Jindřiška Švachová – člen, MUDr. Jana Ferencová – 

člen, Dagmar Doleţelová - člen 

i) Zástupcem Obce Podolí jako zřizovatele organizace Základní škola a Mateřská škola, Podolí, 

příspěvková organizace byla zvolena PhDr. Taťána Perničková – předsedkyně tohoto orgánu. 

3. Zrušení přílohy č. 1/2005 obecně závazné vyhlášky Obce Podolí č. 2/2005 o místním poplatku 

za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování 

komunálních odpadů a současně schválení přílohy č. 1/2010 této vyhlášky. Změnou se zvyšuje 

ročního poplatek za jednoho občana na 400,- Kč za kalendářní rok.  

4. Sníţení počtu zaměstnanců Obecního úřadu Podolí o jednoho pracovníka s polovičním 

pracovním úvazkem, coţ bude realizováno neprodlouţením pracovní smlouvy s paní Věrou 

Bočkovou, která má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou do 31. 12. 2010. 

5. Prioritní investiční akce Obce Podolí v roce 2011:  

a) rekonstrukce kanalizace v obci, příprava – 150 000,- Kč 

b) oprava staré kapličky – 400 000,- Kč 

c) oprava střechy budovy obecního úřadu – 200 000,- Kč 

d) výměna oken a zateplení budovy základní školy – 250 000,- Kč 

e) dětské hřiště Záhumní – 200 000,- Kč 

6. Ukončení smluvního vztahu k 30. 6. 2011 s firmou Rumpold UHB s.r.o., Uherský Brod,v rámci 

něhoţ byly občanům Podolí zprostředkovaně pronajímány nádoby na sběr komunálního odpadu 

(popelnice). Občané Podolí můţou vrátit tyto nádoby k 31. 3. 2011 a bude jim účtována jedna 

čtvrtina ročního nájemného, anebo k 30. 6. 2011 a bude jim účtována jedna polovina ročního 

nájemného. Následně budou občané Podolí povinni zakoupit si nádoby na komunální odpad 

(popelnice) na vlastní náklady v běţné prodejní síti u obchodníků s tímto zboţím. 

7. Podání ţádosti u Krajského úřadu Zlínského kraje o provedení kontroly hospodaření v Základní 

škole a Mateřské škole, Podolí, příspěvková organizace. Současně se tímto ruší bod 7 usnesení 

ustavujícího zastupitelstva Obce Podolí ze dne 15. 11. 2010, vztahující se k podání ţádosti o 

provedení kontroly u tohoto ze strany České školní inspekce pro Zlínský kraj. 
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8. Dohodu o narovnání ve věci sporných záleţitostí s dřívější ředitelkou Základní školy a 

Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace Mgr. Pavlou Martincovou – příloha č.1 tohoto 

usnesení. 

9. Prodej pozemku parc. č. 650/59, k.ú. Podolí nad Olšavou, výměra 52 m
2
, který vznikl dělením 

pozemků parc. č. PK 707, parc. č. PK 713 a parc. č. PK 714/1 dle geometrického plánu č. 372-

110/2010 ze dne 20. 10. 2010. Kupujícími do SJM jsou manţelé Marek Ertelt a Martina 

Erteltelová, oba trvale bytem Podolí 295. Cena je 110,- Kč/m
2
, to je celkem 5 720,- Kč. 

Náklady spojené s převodem vlastnictví a vypracováním kupní smlouvy zaplatí kupující. 

10. Prodej pozemku parc. č. 3206/5, k.ú. Podolí nad Olšavou, výměra 3 820 m
2
. Kupujícím je Ing. 

Jiří Šašinka, Uherské Hradiště, Pod Svahy 1001. Cena je 25,- Kč/m
2
, to je celkem 95 500,- Kč. 

Podmínkou prodeje je smluvní závazek kupujícího o zachování stávajícího počtu stromů a keřů 

a jeho zvýšení na dohodnutý počet. Náklady spojené s převodem vlastnictví a vypracováním 

kupní smlouvy zaplatí kupující. 

11. Prodej pozemku parc. č. st. 434, k.ú. Podolí nad Olšavou, výměra 13 m
2
,
 
který vznikl dělením 

pozemku parc. č. 22/2 dle geometrického plánu č. 366-19/2010 ze dne 31. 8. 2010. Kupujícím 

je firma E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice. Cena je 400,- Kč/m
2
, to je celkem 5 200,- 

Kč. Náklady spojené s převodem vlastnictví a vypracováním kupní smlouvy zaplatí kupující. 

12. Jednorázové vyplacení odměny dle § 75 zákona č. 128/2000 Sb. při skončení funkčního období 

starostovi obce k 15. 12. 2010, neboť nebude uţ zastávat tuto funkci jako dlouhodobě uvolněný 

člen zastupitelstva obce. 

13. Změnu rozpočtu č. 5 Obce Podolí na rok 2010 – příloha č. 2 tohoto usnesení. 

 

Zastupitelstvo obce neschválilo: 
14. Ţádost paní Marie Májíčkové o pracovní místo u Obce Podolí, neboť všechna pracovní místa 

jsou v současnosti obsazena. O volných pracovních místech budou občané Podolí vţdy 

informováni způsobem obvyklým. 

 

Zastupitelstvo obce pověřilo: 
15. Místostarostu Obce Podolí Ing. Jaromíra Hastíka plněním úkolů v oblasti získávání finančních 

dotací pro Obec Podolí. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
       Ing. Jaromír Hastík, místostarosta obce         Ing. Miroslav Křiţka, starosta obce 
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Příloha č.1 usnesení zastupitelstva Obce Podolí č. 2, konaného dne 25. 11. 2010  

 

 

Zásady dohody o narovnání ve věci sporných záleţitostí s dřívější ředitelkou Základní školy a 

Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace Mgr. Pavlou Martincovou: 

 

 

1. Mgr. Pavla Martincová vrátí Obci Podolí odstupné za jeden kalendářní měsíc, to je, ţe vrátí 

1/3 jí vyplaceného odstupného. Zbývající část vyplaceného odstupného si Mgr. Pavla 

Martincová ponechá. Tímto budou vzájemné závazky a pohledávky ve věci odstupného 

vypořádány a ţádná ze stran jiţ nebude vznášet ţádné další poţadavky. 

2. Dohodu o narovnání vypracuje JUDr. Antonín Blaţek, Kunovice. K dohodě připojí své 

vyjádření, ţe taková dohoda je po právní stránce moţná a platná a ţe jejím uzavřením 

nedochází k porušení ţádné platné právní normy v důsledku čehoţ by mohly vzniknout 

jakékoliv škody či sankce. 

 

 

 

V Podolí dne 25. 11. 2010                           Ing. Miroslav Křiţka, starosta Obce Podolí 

 

 


