
 

 

USNESENÍ z 4. zasedání zastupitelstva Obce Podolí 

konaného dne 14. 3. 2011 v budově Obecního úřadu Podolí. 
 

 

Zastupitelstvo obce schválilo: 

 
 1.     Program 4. zasedání zastupitelstva Obce Podolí, zapisovatele pana ing. Jaromíra   

   Hastíka,ověřovatele zápisu pana Petra Smetanu a Jaroslava Jeţíka, členy návrhové komise  

   paní  ing. Dagmar Vackovou a paní Petru Ondrejkovou. 

 

 2.     Záměr budoucího prodeje pozemku parc. č. 3206/4 o výměře 1589 m
2
 panu ing. Jiřímu  

         Šašinkovi za cenu 25,- Kč/m
2
, to je celkem 39 725,- Kč. 

 

 3.     Ţádost pana ing. Františka Ilíka na poskytnutí finančního příspěvku pro vydání knihy z  

         našeho regionu ve výši 10.000,- Kč. 

  

4.      Podání ţádosti na nadaci Děti-kultura-sport týkající se projektu Revitalizace dětského hřiště  

         v Záhumní ve výši 49.000,- Kč. 

 

5.      Podání ţádosti na nadaci Děti-kultura-sport týkající se projektu Hravé cvičení pro nejmenší  

         děti s rodiči ve výši 25.500,- Kč. 

 

6.       Proplacení řádné dovolené Ing. Jaromíru Hastíkovi, kterou nevyčerpal u svého 

zaměstnavatele před nástupem na funkci uvolněného místostarosty Obce Podolí. 

 

7.      Poskytnutí finančního příspěvku Sdruţení pro výstavbu kaple Svatého Ducha v Podolí, a to  

         ve výši 40.000,- Kč s tím, ţe uvedená částka bude poskytována postupně oproti předloţeným  

         dokladům. 

 

8.      Uzavření nájemní smlouvy nebytových prostor v budově dětské poradny se slečnou Lenkou  

         Nesvadbovou za podmínek uzavření smlouvy, jejíţ plné znění je uvedeno v Příloze č. 2  

         usnesení zastupitelstva obce. 

 

9.      Podání soudní ţaloby na manţele Dřínkovy, týkající se nezaplacení smluvní pokuty vztahující 

k nedodrţení termínu kolaudace rodinného domu v lokalitě Draţné. 

 

10.    Změnu rozpočtu č.1 pro rok 2011, která je vedena jako Příloha č. 3 usnesení zastupitelstva  

         obce. 

 

11.    Schvaluje zvýšení příspěvku rodičů, jako úplatu za vzdělávání dětí v Mateřské škole na 250,-  

         Kč za měsíc s platností od 1. září 2011. 

 

12.     Schvaluje ţádost Mysliveckého sdruţení „Boří“ Míkovice o poskytnutí finančního příspěvku  

          ve výši 10.000,- Kč. 

 

      Zastupitelstvo obce pověřilo:  
 

13.     Místostarostu obce pana Ing. Jaromíra Hastíka ke konzultacím s JUDr. Stanislavou   

          Hoferkovou  při zpracování nových nájemních smluv pro nájemníky v obecních domcích na   

          lokalitě Draţné. 
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Zastupitelstvo obce neschválilo: 

 
14.    Ţádost MUDr. Evy Trávníčkové o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení lampy  
          veřejného osvětlení. 

 

      Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 

 

15.     Ţádost pana ing. Jindřicha Hanáčka o odkoupení části pozemku, který se nachází vedle  

          stavby jeho rodinného domu v lokalitě Draţné s tím, ţe si ţadatel na své náklady zajistí  

          vytýčení té  části pozemku, o jejíţ vykoupení ţádá, včetně zanesení svého poţadavku do  

          snímku katastrální  mapy, o který doplní svou ţádost ze dne 8. 3.2011. 

 

16.     Ţádost paní Ludmily Svobodové o změnu územního plánu v lokalitě Draţné v místech, kde  

          se nachází pozemky parc.č. 711 a parc č. 712 s tím, ţe ve věci rozhodne aţ po nabytí  

          platnosti  nového územního plánu. 

 

17.     Petici, týkající se dalšího vedení místní lidové knihovny Podolí, předanou slečnou Bohdanou   

          Snopkovou, tato je Přílohou č. 1 usnesení zastupitelstva obce. 

 

 18.    Zprávu Mgr. Švanygové a PhDr. Urbánkové, které se vyjadřují k oprávněnosti vyplacení  

          odměny starostovi obce při skončení funkčního období s tím, ţe v dané věci není zatím  

          relevantně rozhodnuto. 

 

 

  

 

 

 

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

Ing.Jaromír Hastík,místostarosta obce                                        Ing. Miroslav Křiţka,starosta obce 


