OBEC PODOLÍ
Vyhotovil : místostarosta

ZÁPIS
A USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE PODOLÍ
č. 22 z 29.června 2009
Zasedání bylo zahájeno starostou obce v 18.30
hod, na zasedání přítomno 5 členů
zastupitelstva. Nepřítomen Dostalík-mimo území republiky, Vlček – řádně omluven
Starosta pověřil :
Předsedajícího zasedání
určil
Zapisovatele zápisu
Ověřovatele zápisu
1.

sebe
Dočkalíková
Šebesta,Novák

Projednání a schválení programu zasedání
Zastupitelstvu obce Podolí byl starostou obce navržen ke schválení následující
program zasedání:

1.Zahájení
2.Zpráva z činnosti a plnění úkolů zastupitelstva obce od posledního zasedání
zastupitelstva obce
3.Schválení závěrečného účtu za rok 2008
4.Ukončení výběrového řízení na opravu chodníků a zastávky
5.Zajištění hodových slavností a setkání rodáků
6.Organizační záležitosti,různé
7.Závěr
Nikdo nepodal návrh na změnu programu.
•

•

Výsledek hlasování :
Pro : 5
Zdržel se : 0
Proti : 0
Usnesení 01/22-9 schváleno 5 hlasy z celkového počtu 7 členů zastupitelstva
obce.

2.) Zpráva z činnosti a plnění úkolů zastupitelstva obce, výborů a orgánů obce od
posledního zasedání zastupitelstva obce
Zprávu o činnosti starosty obce a zastupitelstva včetně plnění přijatých usnesení přednesl
starosta obce. Zpráva je součástí tohoto dokumentu, založena jako příloha č.1
Ke správě starosty nebyly otázky ani připomínky.Zprávy z činnosti orgánu nebyly
předloženy.

3.) Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2008.
Starosta přednesl ve spolupráci s účetní obce návrh závěrečného účtu na základě kontrolního
auditu,který neshledal závažné a hrubé nedostatky.
•

•

Výsledek hlasování :
Pro : 5
Zdržel se : 0
Proti : 0
Usnesení 03/22-09 schváleno 5 hlasy z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce.

4.) Ukončení výběrového řízení na opravu chodníků a zastávky.
Výběrové řízení bylo ukončeno s nabídkou čtyř dodavatelů,na příštím zasedání bude
předložen jediný dodavatel.
•

Výsledek hlasování :
Pro : 5
Zdržel se : 0
Proti : 0
• Usnesení 04/22-09 schváleno 5 hlasy z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce.
5.) Zajištění hodových slavností a setkání rodáků.
Místostarostka Jana Dočkalíková poskytla kompletní informace hodových slavností a
setkání rodáků.Nikdo z přítomných neměl připomínky.Zastupitelstvo bere na vědomí.
6.) Organizační záležitosti a různé,např.došlá pošta.
Na základě došlé pošty žádosti p.Sumce Z. o určení stavební čáry,byl starosta pověřen
dojednáním ze stavebním úřadem v Přerově,který určí stavební čaru pro parcely č.134 a
č.135.

Jednání Zastupitelstva obce Podolí bylo ukončeno ve 19: 30 poděkováním starosty všem za
účast na jednání s tím,že další zasedání bude 13.nebo 22.července.

……………………………………………….
ing. Lubomír Sehnula – starosta obce

............................................................
Novák- ověřovatel

..................................................................
Šebesta - ověřovatel

