
 

 

USNESENÍ z 3. zasedání zastupitelstva Obce Podolí 

konaného dne 15. 12. 2010 v budově Obecního úřadu Podolí. 
 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

 
1.  Zapisovatelku paní Janu Rýpalovou, ověřovatele zápisu paní Petru Ondrejkovou a Ing. 

Dagmar  Vackovou, členy návrhové komise pana Vítězslava Bobčíka a pana Pavla Podškubku. 

2.     Program 3. zasedání zastupitelstva obce. 

3.     Uzavření smlouvy s Ing. Petrem Kročilem na zpracování technické dokumentace pro stavební 

řízení stavby „Revitalizace stavby kulturního domu v Podolí“. Cena 134 000,- Kč (neplátce 

DPH).  

4.     Rozsah akce „Revitalizace kulturního domu v Podolí“ dle předložené objemové studie 

zpracované Ing. Petrem Kročilem.                     

5.     Uzavření smlouvy s Ing. Miroslavem Košinou na zpracování technické dokumentace na  

stavební akci „Výměna oken a zateplení budovy ZŠ“, včetně energetického auditu. Cena 

90 840,- Kč, vč. DPH. 

6.     Uzavření nájemní smlouvy s panem Pavlem Havránkem, Podolí čp. 103 na pronájem bytu pro 

osoby s vymezenými příjmy v ulici Dražné, čp. 288, pokud bude uvedený žadatel splňovat 

podmínky přidělení tohoto bytu. 

7.     Rozdělení finančního příspěvku za účast na Slavnostech vína v Uherském Hradišti 2010 

následovně:  

         a) 14.400.- mezi účastníky akce, tj. 300,-/osobu 

         b) 14.400,- na nákup krojovaných potřeb. 

8.    Složení komise pro zpracování návrhu koncepce obecní knihovny ve složení: 

         Ing.Vacková, paní Ondrejková, Ing.Hastík 

9.    Složení komise pro zpracování návrhu koncepce užívání a zajištění technického servisu 

kulturního domu ve složení: 

         paní Velichová, paní Ondrejková, pan Smetana, Ing. Hastík 

10.    Rozpočet Podolí na rok 2011dle Přílohy č.1 v paragrafovém znění, s oprávněním starosty obce 

k provádění rozpočtových opatření. 

11.    Změnu rozpočtu č. 6 na rok 2010 dle Přílohy č. 2 

12.    Finanční spoluúčast občanů související s platbou pytlů na plasty následovně: 1 pytel na osobu 

a rok zdarma, další pytle za cenu 10.-/1ks. 

13.    Prominutí místních poplatků dle Přílohy č.3 

 

     Zastupitelstvo obce neschválilo: 
     

14.    Prominutí smluvní pokuty p. Dřínkovi za nedodržení termínu kolaudace domu postaveném na 

parcele p. č. 650/14. 

 

 

      Zastupitelstvo obce pověřilo: 

 
15.    Ing. Jaromíra Hastíka úkolem zjištění oprávněnosti vyplacení odměny při skončení funkčního 

období Ing. Miroslavu Křižkovi ve výši šestinásobku jeho měsíční odměny.  

 

 

      Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 

 

16.    Zprávu Mgr. Jana Šobáně o důvodech krácení dotace na obnovu veřejného osvětlení ve výši 

10 % a jeho návrh kompenzace vztahující se k tomuto krácení formou bezplatného zpracování 

žádosti o další dotace z jeho strany.   
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 17.    Informace Ing.Hastíka  

         - o výsledcích jednání Mimořádné valné hromady Mikroregionu  Dolní Poolšaví dne  

          8.12.2010                                         

          - o výsledcích jednání s firmou Sběrné suroviny UH,s.r.o. ohledně neoprávněné fakturace za     

          uložení a likvidaci odpadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….                                      … ….……………………………….. 

ing.Jaromír Hastík,místostarosta obce                                        ing. Miroslav Křižka,starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


