ZÁPIS Z JEDNÁNÍ A
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PODOLÍ
č. 9
přijatá na zasedání zastupitelstva obce dne 22.7.2007
Zastupitelstvo obce Podolí po projednání na svém zasedání konaném dne 22.7.2007 v
zasedací místnosti Obecního úřadu v Podolí přijalo následující usnesení :
Zasedání bylo řádně zahájeno starostou v 10.00 hod za přítomnosti 6 členů zastupitelstva
Omluven : Zdenek Šebesta
Předsedajícím byl pověřen
Určen
Zapisovatel zápisu
Ověřovatel zápisu
1.

Vlček Jaroslav
Vlček Jaroslav
Filipko Jaroslav, Dostalík Tobiáš

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 přihlášky k členství v občanském sdružení MAS- Partnerství
Moštěnka
4. Projednání žádosti p. Dostála Antonína o vyplacení odměny za vykonávání funkce
starosty obce podle § 75, čl. 4 Zákona 128/200 Sb
5. Projednání žádosti sdružení nezávislých Podolí a sdružení nezávislých obce Podolí o
bezplatný pronájem bývalého výletiště.
6. Projednání žádosti sdružení nezávislých Podolí a sdružení nezávislých obce Podolí o
pronájem skříňky u autobusové zastávky.
7. Různé
8. Organizační záležitosti
9. Závěr
•

•

Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula Lubomír, Vlček Jaroslav, , Dostalík Tobiáš, Filipko
Jaroslav,Novák Josef,
Zdržel se :
nikdo
Proti :
Dostál Antonín
Usnesení č.1/9-07 bylo schváleno 5 hlasy z celkového počtu 7 členů zastupitelstva
obce.

2.

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

3. Projednání a schválení přihlášky k členství v občanském sdružení MAS- Partnerství
Moštěnka
Důvodová zpráva:
Dle podmínek stanov tohoto sdružení se neplatí žádné členské poplatky. Základním
cílem sdružení je, dle evropských podmínek možnost žádat získávat z schválených
programu EU možné dotace jako např. na stroje na sečení trávy apod.

Rozprava :

Zúčastnil se p.Dostalík, p.Novák, p.Vlček, p.Sehnula

Návrh usnesení :
(1)

Zastupitelstvo schvaluje přidružení obce k akční skupině MAS – Partnerství
Moštěnka
• Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula Lubomír, Vlček Jaroslav, Dostál Antonín, Dostalík
Tobiáš, Filipko Jaroslav,Novák Josef,
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
• Usnesení č. 3/9-07 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

4. Projednání žádosti p. Dostála Antonína o vyplacení odměny za vykonávání funkce
starosty obce podle § 75, čl. 4 Zákona 128/200 Sb
Přečtena žádost v plném znění
Důvodová zpráva:
Po prostudování odborně vypadající žádosti bylo zjištěno, že takovýto zákon vůbec neexistuje
a že p. Ing .Dostál Antonín měl zjevně namysli pravděpodobně § 75, čl. 4 Zákona 128/2000
SB který mluví viz citace:
Uvolněnému členu zastupitelstva obce a neuvolněnému členu zastupitelstva obce, kteří
vykonávali funkci starosty, za niž náleží měsíční odměna, a byli z této funkce odvoláni nebo
se jí vzdali, může být tato odměna poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne vzdání se
funkce nebo odvolání z funkce.

Zjednodušeně to vyjadřuje že p. Ing .Dostál Antonín ve své žádosti požaduje za své funkční
období od 3.12.2006 , kdy byl zvolen do funkce starosty obce do 17.12.2006 kdy podal
demisi na svou funkci, to je celkem za 14 dní 4 měsíční plat starosty což naší obci vyjadřuje
částku 28 000,-Kč.
Rozprava :

do rozpravy se přihlásili všichni členové zastupitelstva

Návrh usnesení :
(1)

Zastupitelstvo neschvaluje žádost Ing .Dostála Antonína
• Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula Lubomír, Vlček Jaroslav, , Dostalík Tobiáš, Filipko
Jaroslav,
Zdržel se :
Novák Josef
Proti :
Dostál Antonín
• Usnesení č. 4/9-07 bylo schváleno 4 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

5. Projednání žádosti sdružení nezávislých Podolí a sdružení nezávislých obce Podolí o
bezplatný pronájem bývalého výletiště.
Přečtena žádost v plném znění.
Důvodová zpráva:
Tento sportovní areál slouží volně k dispozici všem občanům naší obce a je také hlavně
využívaný dětmi. Obecní úřad v letošním roce zaplatil nové osvětlení tohoto areálu.
Na areálu bylo provedeno občany dobrovolně již nesčetně brigádnických hodin a jen někteří
členové sdružení nezávislých Podolí a sdružení nezávislých obce Podolí si za tyto
odpracované hodiny nechali zaplatit. Tento příklad uvádím , protože sdružení nezávislých
Podolí a sdružení nezávislých obce Podolí požadují pronajmout tento areál bezplatně.
V žádosti se objevuje věta, že tento areál velice chátrá a vedení obce doposud neprojevilo
žádnou snahu tuto situaci řešit. Je to přinejmenším s podivem že pod podepsanou žádostí jsou
ze 7 podpisu 2 přímí členové zastupitelstva 1 bývalý místostarosta a 1 členka revizní komise
kteří se přímo podílí na vedení obce. Tyto občané by také měli vědět že existuje zákon o
obcích , jednací řád zastupitelstva obce Podolí , a že v usnesení zastupitelstva obce Podolí
přijatá na zasedání zastupitelstva obce dne 12.4.2007 byl zvolen předsedou kulturní komise
obce Podolí p. Novák Josef , který koordinuje společenské, kulturní, sportovní a zájmové
činnosti v obci a dle zjištění o žádný kontakt od výše uvedených sdružení s ním nebyl
navázán .
Rozprava :

do rozpravy se přihlásili všichni členové zastupitelstva

Návrh usnesení :
Návrh předsedajícího :
(1)
Zastupitelstvo neschvaluje žádost o bezplatný pronájem bývalého výletiště
sdružením nezávislých Podolí a sdružením nezávislých obce Podolí
•

Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula Lubomír, Vlček Jaroslav, ,Novák Josef,
Zdržel se : Filipko Jaroslav
Proti :
Dostál Antonín, Dostalík Tobiáš,
• Usnesení č. 5/9-07 nebylo schváleno

Návrh p. Dostála Antonína
(2)
Zastupitelstvo schvaluje žádost o bezplatný pronájem bývalého výletiště sdružením
nezávislých Podolí a sdružením nezávislých obce Podolí
•

Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Dostál Antonín, Dostalík Tobiáš,
Zdržel se :
Filipko Jaroslav, Novák Josef
Proti :
Sehnula Lubomír, Vlček Jaroslav
•

Usnesení č. 5/9-07 nebylo schváleno

6. Projednání žádosti sdružení nezávislých Podolí a sdružení nezávislých obce Podolí o
pronájem skříňky u autobusové zastávky.
Důvodová zpráva:
Obecní úřad využívá často všechny svoje skříňky k vylepování vyhlášek a různých ostatních
dokumentů a dokonce si půjčuje skříňky od politických stran v Podolí. Pronájem skříňky
obecního úřadu by mohl zkomplikovat zákonné lhůty a předpisy , určené pro vyvěšování
dokumentů. Jsme však přesvědčeni že obecní skříňku pokud to nebude v rozporu se zájmy
Obce a Obecního úřadu můžeme komukoliv zapůjčit.

Rozprava : do rozpravy se přihlásili všichni členové zastupitelstva
Návrh usnesení :
(1)
•

Zastupitelstvo neschvaluje žádost o pronájem skříňky sdružením nezávislých
Podolí a sdružením nezávislých obce Podolí
Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula Lubomír, Vlček Jaroslav, Filipko Jaroslav, Novák
Josef,

•

Zdržel se :
Dostalík Tobiáš
Proti :
Dostál Antonín
Usnesení č. 6/9-07 bylo schváleno 4 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

7. Různé
Do diskuze se přihlásili :
p.Dostalík
ve svém diskuzním příspěvku vznesl dotaz ohledně Obecní vyhlášky o vodném a stočném,
zda je platná z dob působení starého zastupitelstva a upozornil starostu na nutnost dodržování
a nepřekračování schváleného rozpočtu obce, případně podání návrhu na rozpočtové opatření.
Na obě připomínky podal vysvětlení řídící zasedání.
Starosta obce
Ve svém diskuzním vystoupení vysvětlil některé organizační věci.
p.Dostál
ve svém diskuzním vystoupení upozornil starostu obce na nutnost řešení problému
s pronájmem obecních pozemků, jejichž platnost končí vegetačním obdobím letošního roku,
dále vznesl dotaz na místostarostu ohledně jeho rezignace na předešlém jednání oz, upozornil
na nutnost doplnění kontrolního výboru na zákonem stanovený počet členů.
Na jeho otázky bylo na místě odpovězeno.
8. Organizační záležitosti
Termín příštího zasedání nebyl stanoven, jednání svolá starosta dle jednacího řádu
9. Závěr
Jednání oz bylo ukončeno ve 12.00 poděkováním starosty za účast na jednání.
Za správnost výpisu :

……………………………………………….

……………………………………………….

ing. Lubomír Sehnula – starosta obce

Vlček Jaroslav - místostarosta obce

............................................................
Filipko Jaroslav - ověřovatel

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

