
 

USNESENÍ z 24. zasedání zastupitelstva Obce Podolí 

konaného dne 19. 3. 2010 v budově Obecního úřadu Podolí. 
 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 
1. Program 24. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele Ing. Dagmar Vitáskovou, 

ověřovatele zápisu paní Štěpánku Míškovou a pana Jaroslava Jeţíka, členy návrhové komise  

Mgr. Kateřinu Manovou a pana Vlastimila Rýpala.  

2. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a.s. na 

pozemky parc. č. 3223/7 a parc. č. 734/1, k.ú. Podolí nad Olšavou, vztahující se k vlastnictví a 

provozování zařízení distribuční soustavy realizované pod názvem „SB-4506-418 Podolí, příp. 

50 m, Kovář“. 

3. Ţádost Mysliveckého sdruţení Boří o poskytnutí finančního příspěvku na činnost ve výši        

10 000,- Kč. 

4. Nabídku na vyuţití předkupního práva na pozemek parc. č. 650/31. k.ú. Podolí nad Olšavou, 

lokalita Draţné, kterou předloţil Ing. Petr Bednář, stávající majitel předmětného pozemku. 

5. Pravidla pro vedení pořadníku zájemců o pozemky v lokalitě Draţné II v případě, ţe některý ze 

stávajících majitelů odstoupí od kupní smlouvy a Obec Podolí uplatní předkupní právo na 

takový pozemek. Ţádost bude evidována po zaplacení vratné zálohy ve výši 10 000,- Kč, 

přednost v pořadníku mají občané Podolí, v kupní smlouvě na takový pozemek bude stanovena 

sankce za odstoupení od kupní smlouvy ve výši 5 % kupní ceny pozemku. 

6. Kupní smlouvu na pozemky parc. č. 650/47, výměra 237 m
2
  a parc. č. 650/53, výměra 413 m

2
,
 

oba k.ú. Podolí nad Olšavou. Cena byla stanovena dohodou ve výši 140,- Kč/m
2
, to je celkem 

91 000,- Kč. Kupujícími jsou manţelé Galina Sára a Pavel Snopkovi, Podolí čp. 238. Náklady 

spojené s vypracováním kupní smlouvy a převodem vlastnictví hradí Obec Podolí. Předmětné 

pozemky nejsou určeny k zastavění stavbami. 

7. Zvýšení limitu pro drţení peněţní hotovosti v pokladně Obce Podolí na 30 000,- Kč. Uvedený 

limit je moţné překročit pouze tři dny před a tři dny po dni výplaty mezd zaměstnanců obce. 

8. Smlouvu č. O/0205/2010/DOP se Zlínským krajem o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu Obce Podolí na zajištění dopravní obsluţnosti na území Zlínského kraje. 

9. Vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ Podolí nad Olšavou 

– příloha č. 1 tohoto usnesení. 

10. Zprávu o kontrole hospodaření Obce Podolí za rok 2009 provedenou Krajským úřadem 

Zlínského kraje bez výhrad. 

11. Výsledek finančního hospodaření Obce Podolí a závěrečný účet Obce Podolí za rok 2009 bez 

výhrad. 

12. Výsledek finančního hospodaření a závěrečný účet Základní školy a Mateřské školy, Podolí, 

příspěvková organizace bez výhrad a jeho pouţití k financování běţného provozu školy ve výši 

200 000,- Kč a převedení zbývající části hospodářského výsledku do rezervního fondu.  

13. Novou nájemní smlouvu na uţívání části pozemku parc. č. 32/4, k.ú. Podolí nad Olšavou 

k umístění kontejnerů na velkoobjemový odpad a skladování materiálu. Cena nájmu se 

sjednává dohodou ve výši 10 000,- Kč za kalendářní rok s platností od 1. 1. 2010. 

14. Ţádost o odklad placení nájemného z bytu v domě čp. 287. Dluţné nájemné bude uhrazeno ve 

splátkách, kdy k běţnému nájemnému, počínaje platbou provedenou v měsíci dubnu 2010, 

bude zaplaceno vţdy dalších 2 000,- Kč na umoření dluhu. V případě porušení uvedených 

podmínek bude dána okamţitá výpověď z nájmu a dluţná částka bude vymáhána soudně.  

15. Změnu č. 1 rozpočtu Obce Podolí na rok 2010 – příloha č. 2 tohoto usnesení. 

16. Vedení účetnictví Základní školy a Mateřské školy, Podolí, příspěvková organizace, ve 

zjednodušeném rozsahu, s platností tohoto rozhodnutí od 1. 1. 2010. 

 

 

Zastupitelstvo obce neschválilo: 



2 

17. Prominutí placení kanalizačního poplatku pro rodinné domy, které jsou napojeny na vlastní 

domovní čistírnu odpadních vod. 

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
18. Nezařazení dotačního titulu na údrţbu sakrálních staveb do Podprogramu na podporu venkova 

vypsaného Zlínským krajem, v důsledku čehoţ nemohla být podána ţádost Obce Podolí o dotaci 

na rekonstrukci staré kaple při hlavní silnici. 

 

Zastupitelstvo obce pověřilo: 
19. Starostu obce obstaráním dalších podkladů pro rozhodování zastupitelstva obce ve věci ţádosti 

pana Martina Kováře o odkoupení pozemků nacházejících se v blízkosti jeho rozestavěného 

domu v Podolí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                v. r.                                                                            v. r.  

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

          Petr Smetana, místostarosta obce                               Ing. Miroslav Křiţka, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


