ZÁPIS A
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PODOLÍ
č. 10
přijatá na zasedání zastupitelstva obce dne 3.9.2007
Zastupitelstvo obce Podolí po projednání na svém zasedání konaném dne 3.9.2007 v
zasedací místnosti Obecního úřadu v Podolí přijalo následující usnesení :

Zasedání bylo řádně zahájeno starostou v 18.15 hod za přítomnosti 7. členů zastupitelstva
Starosta pověřil :
Předsedajícího
Určil
Zapisovatele zápisu
Ověřovatele zápisu
1.

Vlčka Jaroslava
Vlčka Jaroslava
Nováka Josefa , Dostalíka Tobiáše

Projednání a schválení programu zasedání
(1) Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje program zasedání ve znění navrženém
starostou obce :

1. Zahájení.
2. Zpráva z činnosti a plnění úkolů zastupitelstva obce, výborů a orgánů obce od
posledního zasedání zastupitelstva obce
3. Projednání a schválení rozpočtových změn Obce
4. Pojednání a schválení žádosti předloženou p. Dostálem Antonínem
5. Různé
6. Organizační záležitosti
7. Závěr
•

•

2.

Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula , Vlček , Dostál, Dostalík , Filipko, Novák, Šebesta
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
Usnesení č.1/10-07 bylo schváleno 7 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

Zpráva z či nnosti a plnění úkolů zastupitelstva obce, výborů a orgánů obce od
posledního zasedání zastupitelstva obce
Zprávu přečetl -

Lubomír Sehnula – starosta obce
Dostalík Tobiáš – předseda finančního výboru

Písemné zprávy z činnosti a plnění úkolů zastupitelstva obce, výborů a orgánů obce od
posledního zasedání zastupitelstva obce jsou nedílnou přílohou tohoto dokumentu.

Návrh usnesení :
(1)
Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí z právu z činnosti a plnění úkolů
zastupitelstva obce, výborů a orgánů obce od posledního zasedání zastupitelstva
obce
•

•

Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula , Vlček , Dostál, Dostalík , Filipko, Novák, Šebesta
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
Usnesení č. 2/10-07 bylo schváleno 7 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

3. Projednání a schválení rozpočtových změn obce
Důvodová zpráva:
Dle zákonných podmínek účetnictví a Zákonu o obcích je stanoveno , že v případě kdy
nastanou rozdíly mezi příjmy a výdaji v průběhu roku které nastanou v schváleném rozpočtu
obce musí být tyto rozdíly upraveny a znovu schváleny .
Rozprava :
Do rozpravy se přihlásil - p.Vlček který podrobně vysvětlil rozpočtové změny jak v
rozpočtových výdajích , tak v rozpočtových příjmech .
Dále se přihlásil p.Dostalík, který žádal změnu a to zrušení položky 3314/5139
v rozpočtových výdajích a vytvoření nové položky v rozpočtových výdajích 3314/5137
z důvodu nastolení správnosti přidělení RP k pořízení DDHM – výpočetní technika do
knihovny obce.
O schválení tohoto k návrhu p. Dostalíka bylo hlasováno
• Výsledek hlasování
Pro :
Sehnula , Vlček , Dostál, Dostalík , Filipko, Novák, Šebesta
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
Návrh usnesení :
(1)

Zastupitelstvo schvaluje předložené úpravy rozpočtu pro rok 2007
• Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula , Vlček , Dostál, Dostalík , Filipko, Novák, Šebesta
Zdržel se :
Proti :

nikdo
nikdo

•

Usnesení č. 3/10-07 bylo schváleno 7 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

4. Projednání a schválení žádosti předložené p. Dostálem Antonínem
Důvodová zpráva:
P.Dostál předal a přečetl společnou žádost některých občanů obce o provedení některých
vlastních iniciativních oprav a údržby původního starého hřiště , které jsou v této žádosti
popsány.
Tato žádost je nedílnou přílohou tohoto dokumentu.
Rozprava k této žádosti . - Vedla se všeobecná diskuze
Návrh usnesení :
(1)

Zastupitelstvo schvaluje předloženou žádost
• Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Vlček , Dostál, Dostalík , Filipko, Novák, Šebesta
Zdržel se :
Sehnula
Proti :
nikdo
• Usnesení č. 4/10-07 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

5. Různé
Do diskuze se přihlásili :
5.1

p. Dostál
Vznesl dotaz , proč nejsou umístěny nové dopravní značky v naší obci tak, jak bylo
schváleno v jednom z usnesení.
Starosta prověří celou situaci do příštího zasedání a zjistí celkové náklady na instalaci .

5.2

p. Dostál
Vznesl dotaz jaká je situace s dotací od Mikroregionu Moštěnka na dětské hřiště .
Do dnešního dne dotace nebyla schválena . Starosta prověří celou situaci do příštího
zasedání a zjistí stávající stav.

5.3

p. Dostál
Vznesl dotaz , proč nejsou splněny některé úkoly z usnesení z loňského roku
Starosta a místostarosta prověří celou situaci a vyjádří se příštím zasedání .

5.4

p.Dostál
Ve svém diskusním příspěvku vznesl dotaz ohledně vyřazení majetku navrženého
k vyřazení z evidence majetku obce z inventur.
Starosta a místostarosta prověří celou situaci a vyjádří se na příštím zasedání.

5.5

p. Dostál
Vznesl dotaz , proč není v knihovně instalován počítač internetem .
Místostarosta odpověděl, že tento návrh na koupení PC do knihovny sám dal již do
návrhu usnesení č.1 dne 14.1.2007, kde zastupitelé neschválili počítač do knihovny a
p. Dostál v usnesení č. 4/1-07 kde se schvaloval počítač pro Obecní úřad byl proti.
O podaném návrhu p. Dostála aby se koupil nějaký starší bazarový počítač,
místostarosta je zásadně proti a v případě schválení této varianty zastupitelstvem
odmítá se podílet na jeho instalaci a udržování .

5.6

p. Dostál
Ve svém diskusním příspěvku vznesl dotaz ohledně výše cen, prokázání skutečné
hodinové brigádnické práce občanů Podolí za provádění prací např.úklidu obce,
sečení apod.
Starosta a místostarosta se vyjádřily že vše je v pořádku , vše si kontrolují.

5.7

p. Šebesta
Ve svém diskusním příspěvku vznesl dotaz ohledně poškozené značky začátek a konec
Obce Podolí , na které některý vandal odstranil první a poslední písmeno názvu naší
obce.
Místostarosta se vyjádřil, že o tomto stavu obecní úřad ví a požádal p. Šebestu o
pomoc odstranit toto vandalství .

5.8

p. Vlček
Ve svém diskusním příspěvku vznesl prosbu na zastupitele, aby intenzivně pracovali
na korekci předložené obecně závazné vyhlášky obce Podolí o místních poplatcích a
nakládání s odpadními vodami tak, aby příští zasedání mohla být na pořadu jednání a
nejlépe již schválena.

6. Organizační záležitosti
Termín příštího zasedání byl stanoven na 10.9.2007 v 18.30 hod

7. Závěr
Jednání Zastupitelstva obce Podolí bylo ukončeno ve 20.00 poděkováním starosty všem za
účast na jednání.
Za správnost výpisu :

……………………………………………….

……………………………………………….

ing. Lubomír Sehnula – starosta obce

Vlček Jaroslav - místostarosta obce

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

..................................................................
Dostalík Tobiáš - ověřovatel

