OBEC PODOLÍ
Vyhotovil : místostarosta

ZÁPIS
A USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE PODOLÍ
č. 25 z 18.listopadu 2009
Zasedání bylo zahájeno starostou obce v 19.00
hod, na zasedání přítomno 5 členů
zastupitelstva. Nepřítomen Dostalík-mimo území republiky, ,Šebesta-nemocen
Starosta pověřil :
Předsedajícího zasedání
určil
Zapisovatele zápisu
Ověřovatele zápisu
1.

sebe
Dočkalíková
Filipko,Novák

Projednání a schválení programu zasedání
Zastupitelstvu obce Podolí byl starostou obce navržen ke schválení následující
program zasedání:
Na návrh pana Vlčka,přesunout bod č.5. místo bodu č.3. Takto stávající návrh se změnou byl
shválen:
•

•

Výsledek hlasování :
Pro : 5
Zdržel se : 0
Proti : 0
Usnesení 01/25-09 bylo schváleno 5 hlasy z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce.

Starosta navrhl rozšíření zasedání o další bod.Projednání smlouvy Veolia.
•

•

Výsledek hlasování :
Pro : 3
Sehnula,Dočkalíková,Novák
Zdržel se : 1 Filipko
Proti : 1
Vlček
Usnesení 01/25-09 nebylo schváleno pro nedostatečný počet hlasů.

1.Zahájení
2. Kontrola usnesení a zpráva z činnosti a plnění úkolů zastupitelstva obce od posledního
zasedání zastupitelstva obce
3. Projednání rekonstrukce stávajících starších chodníků např. u rod.domu
č.26,24,22,14,70).
4.Ustanovení zástupce obce-přísedící u okresního soudu v Přerově,na celé volební období
5.Projednání a schválení-úprava rozpočtu,rozpočtové změny pro letošní rok
6.Nákup inventáře-úřední desky,speciální odpadkový koš
7.Různé,pošta
8.Závěr
2.) Kontrola usnesení a zpráva z činnosti a plnění úkolů zastupitelstva 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 zprávě starosty byly otázky a připomínky od zastupitele Filipko jak daleko je zpracování
vyhlášky,ohledně provozu vozidel přes obec Podolí.Starosta odpověděl,že se tomu ještě
nevěnoval a zastupitel Vlček řekl,že není problém to stáhnout z internetu.Zpráva byla vznána
na vědomí.

3.) Projednání a schválení-úprava rozpočtu,rozpočtové změny pro letošní rok.
Starosta přednesl ve spolupráci s účetní obce návrh na úpravu rozpočtu.Starosta podrobně
vysvětlil rozpočet podle jednotlivých bodů.Úpravy v příjmech a výdajích jsou vyrovnané.
•

•

Výsledek hlasování :
Pro : 5
Zdržel se : 0
Proti : 0
Usnesení 03/23-09 bylo schváleno 5 hlasy z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce.
4.)Ustanovení zástupce obce-přísedící u okresního soudu v Přerově,na celé volební
období

Na žádost okresního soudu v Přerově a souhlasu Dagmar Menšíkové bytem Podolí
č.69,nebyly žádné připomínky.
• Výsledek hlasování :
Pro : 4
Dočkalíková,Filipko,Vlček,Novák
Zdržel se : 1 Sehnula
Proti : 0
• Usnesení 04/23-09 bylo schváleno 4 hlasy z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce
5. Projednání rekonstrukce stávajících starších chodníků např. u rod.domu
č.26,24,22,14,70)

Proběhla diskuze a zastupitel Vlček navrhl: písemně vyzvat občany týkajícího se tohoto
problému-vybudování chodníků z použité dlažby před jejich domem svépomocí s případnou
úhradou mzdy a pana Metelku vyzvat,aby původní chodník před svým domem dal do
původního stavu(před zahájením stavby).
•

•

Výsledek hlasování Pro :5
Pro :5
Zdržel se : 0
Proti : 0
Usnesení 05/25-09 bylo schváleno 5 hlasy z celkového počtu 7členů zastupitelstva
obce.

6.) Nákup inventáře-úřední desky,speciální odpadkový koš
Byl přednesen návrh na nákup odpadkového koše-popelníku před kulturní sál.Po diskuzi
zamítnuto.
• Výsledek hlasování :
Pro : 2
Sehnula,Novák
Zdržel se : 1 Filipko
Proti : 2
Dočkalíková,Vlček
•

Usnesení 05/26-09 nebylo schváleno členy zastupitelstva.

7.) Různé,pošta
Starosta přečetl návrh smlouvy Veolie k podpisu na období 2010-2015.Po diskuzi zastupitelů
mu bylo doporučeno,aby smlouvu nepodepisoval a vstoupil do jednání s dodavatele.
Místostarostka přednesla návrh na mikuláškou nadílku pořádanou obcí a Štěpánskou
zábavu.Nikdo se nevyjádřil,že by s touto akcí pomohl.Zastupitel Vlček žádá písemnou
odpovědˇ,proč se nedodržuje plán rozpočtu.František Běhal položil otázku,zda by nešla
vybudovat zastávka u hřbitova.Starosta odpověděl,že je to složitý proces,který se týká
stavebního povolení,souhlasu všech obcí na dané trase a peněz.
8.) Závěr
Jednání Zastupitelstva obce Podolí bylo ukončeno ve 23: 10 poděkováním starosty všem za
účast na jednání s tím,že další zasedání bude ještě do konce roku dle potřeby. .
……………………………………………….
ing. Lubomír Sehnula – starosta obce
............................................................
Filipko - ověřovatel

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

