Zápis č. 5/2011
ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí
konaného dne 27. 7. 2011
1) Zahájení zasedání ZO
Zasedání Zastupitelstva oce Podolí (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou
obce panem Ing. Vítězslavem Eliášem (dále jen „předsedající“).
Předsedající zasedání konstatoval, že bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Podolí zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 20.7. 2011 do 28.7.2011, současně byla
zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno je 7 členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2) Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele, způsob záznamu
Předsedající jmenoval zapisovatelkou Ing. Gabrielu Marciánovou. Jako ověřovatelé byli
jmenováni Ing. Zdeněk Richter a Mgr. Libor Opluštil. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Předsedající dále oznámil, že bude prováděn elektronický záznam zasedání.

3) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce.
Předsedající vyzval přítomné k návrhům na doplnění programu. Nikdo nenavrhl žádné
změny, proto zastupitelé hlasovali o schválení programu v tomto znění:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele a způsobu záznamu
Schválení programu
Dodatek č.2 k SOD na Biocentrum Pindulka
Smlouva o věcném břemeni právu chůze a jízdy přes pozemky parc.č.
819 a 821
6. Optimalizace vytápění budovy školy
7. Diskuse
8. Závěr
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje znění programu tak, jak bylo pozměněno výše.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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4) Dodatek č.2 k SOD na Biocentrum Pindulka
Smlouva o přidělení dotace je podepsána, návrh Dodatku č. 2 k SOD na realizaci
biocentra řeší rozdělení plateb za realizaci do dvou etap. FÚ, konkrétně Mgr. Jahodová,
která prováděla kontrolu čerpání dotace paní Pavlíkové na cyklostezku, provedla analýzu;
nechala si poslat veškeré podklady a její sdělení je následující: Uzavření předloženého
dodatku č.2 nemá negativní vazbu na smluvní podmínky realizace i podmínky výběrového
řízení a změna platebních podmínek rozhodně nemůže být kvalifikována jako porušení
rozpočtové kázně.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Dodatek č.2 k SOD na „Realizaci prvku ÚSES
v obci Podolí – LBC 5 Pindulka“
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
5) Smlouva o věcném břemeni právu chůze a jízdy přes pozemky parc. č. 819 a 821
Pan Sedláček, majitel výše zmíněných pozemků požadoval podpis smlouvy o věcném
břemeni chůze a jízdy přes pozemky parc.č. 819 a 821 v majetku obce. Podpis této
smlouvy jsme schválili na zasedání 24.5. usnesením č. 7 v jednom bodu jednání společně
s podpisem plánovací smlouvy, schváleným usnesením č.6. Plánovací smlouvu pan
Sedláček odmítl podepsat. Původní důvod pro toto VB byl panem Sedláčkem prezentován
jako budoucí ochrana jeho užívání komunikace, do které vloží investice a pak ji převede
do majetku obci Podolí, před možnými jinými majiteli či nájemci komunikace. Podmínky
se ale změnily, pan Sedláček odmítl podepsat plánovací smlouvu, nebude realizovat
zpevněnou cestu, tudíž není důvod pro podpis smlouvy o věcném břemeni.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Podolí ruší usnesení č. 6 schválené 24.5.2011 z důvodu odmítnutí
podpisu plánovací smlouvy manželi Sedláčkovými.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje Plánovací smlouvu s manželi Sedláčkovými.
Výsledek hlasování:
Pro- 0
Proti- 7
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 4 nebylo schváleno.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Podolí ruší usnesení č. 7 schválené 24.5.2011 vzhledem k pominutí
důvodů uzavření smlouvy o věcném břemeni.
Výsledek hlasování:
Pro- 7
Proti- 0
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje smlouvu o věcném břemeni s manželi Sedláčkovými.
Výsledek hlasování:
Pro- 0
Proti- 7
Zdrželi se- 0
Usnesení č. 6 nebylo schváleno.
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6) Optimalizace vytápění budovy školy
Předsedající přednesl návrhy dvou firem, které vypracovaly nabídky na výměnu ventilů v
budově školy. Byla vybrána firma Elkat, která bude realizovat výměnu ventilů za
předběžnou cenu ve výši 56. 746 Kč. Konečná cena by se neměla zásadně lišit.
Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí informaci o výměně ventilů v budově
školy.
7) Diskuse
Informace:
Ekodům – stále není zaplacena kupní cena. Pan Ress má problémy s přidělením hypotéky,
protože Ekodům není stále ještě určen pro bydlení.
Narovnání pozemků se Sokolem – jedná se o pozemky, které vlastní obec pod
Sokolovnou a pozemky, které vlastní TJ Sokol pod Hasičkou. Rozdíl je 54 m2, které obec
musí koupit. Představení TJ Sokol čekají na naši navrženou cenu. Předběžně jsme
stanovili vyjednávací cenu 900 Kč za 1 m2.
Přepojování kanalizačních komor – byla přepojena komora u bývalého zdravotního
střediska a Na Rybníku.
Čištění poldru a kanálu pod hřbitovem – kanál pod hřbitovem je dohodnut vyčistit se
SÚSkou. Čištění poldru je potřeba řešit co nejdříve, bylo zadáno firmě Anah.
Dále předsedající informoval o dvou nových brigádnících na úklid po obci.
Předsedající informoval přítomné o víkendovém představení cirkusu, který bude na
náměstí.
8) Závěr
Předsedající poděkoval za účast a za příspěvky. Ukončil schůzi ve 20:45 hodin.

Ověřovatelé:

Starosta:

Ing. Zdeněk Richter

..............................................

Mgr. Libor Opluštil

..............................................

Ing. Vítězslav Eliáš

..............................................

Zápis byl vyhotoven dne: 28.7. 2011

Zapisovatel: Ing. Gabriela Marciánová
Přílohy:
Prezenční listina zastupitelů a hostů
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