USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PODOLÍ
přijatá na zasedání zastupitelstva obce dne 4.2.2007
Zastupitelstvo obce Podolí po projednání na svém zasedání konaném dne 4.2.2007 v
zasedací místnosti Obecního úřadu v Podolí přijalo následující usnesení :
Zasedání bylo řádně zahájeno v 16.00hod za přítomnosti 6členů zastupitelstva (p.Vlček
Jaroslav omluven).
1. Projednání a schválení programu zasedání:
(1) Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje program zasedání ve znění navrženém
starostou obce :
1. Zahájení, stanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů.
2. Zpráva o plnění usnesení ZO a činnosti OÚ od posledního zasedání
ZO.
3. Projednání o přistoupení obce k Mikroregionu Moštěnka
4. Projednání případné žádosti na rekonstrukci obecní budovy
z dotačního titulu Olomouckého kraje
5. Organizační záležitosti (Pošta,stanovení termínu příštího zasedání
různé, diskuze)
6. Závěr
•

•

Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula Lubomír, Dostál Antonín, Dostalík Tobiáš, Filípko
Jaroslav,Novák Josef, Šebesta Zdeněk.
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
Usnesení č.1/2-07 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů zastupitelstva
obce.

2. Projednání a schválení zapisovatele zápisu :
(1) Zastupitelstvo obce schvaluje za zapisovatele zápisu Filipka Jaroslava.
• Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula Lubomír, Dostál Antonín, Dostalík Tobiáš, Filípko
Jaroslav,Novák Josef,Šebesta Zdeněk.
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
• Usnesení č. 2/2-07 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.
Projednání a schválení ověřovatele zápisu :

•

•

(2) Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu p.Šebestu Zdenka a
p.Nováka Josefa.
Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula Lubomír, Dostál Antonín, Dostalík Tobiáš, Filipko
Jaroslav,.
Zdržel se :
Šebesta Zdeněk, Novák Josef
Proti :
nikdo
Usnesení č. 2/2-07 bylo schváleno 4 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva obce a činnosti Obecního úřadu od posledního
zasedání ZO konaného dne 14.1.2007 přednesená starostou obce :
(3) Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
zastupitelstva.
-smlouva SITA Moravia ,a.s. byla podepsána pro r.2007
-po provedeném výběrovém řízením byl zakoupen 1ks počítačové sestavy včetně
tiskárny
-po zabudování počítačové sestavy zřízen internet
-zpevnění cesty(Novák Josef)částečně provedeno,bude dokončeno
-manželé Sehnalovi byly seznámeni s podmínkami pro vybudování přípojek
inženýrských sítí
-změna územního plánu č.4 a 5 byla projednána s žadateli (vlastníky)
pozemků,kteří byli seznámeni s úhradou za tyto změny,s tím,že souhlasí
-starosta a místostarosta obce dále připravují jednací řád obce a obecně
závaznou vyhlášku o místních poplatcích

•

•

Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula Lubomír, Dostál Antonín, Dostalík Tobiáš, Filípko
Jaroslav,Novák Josef,Šebesta Zdeněk.
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
Usnesení č. 2/2-07 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

3 Projednání o přistoupení obce k Mikroregionu Moštěnka
Na základě pracovní schůzky s manažerkou Ing.Zlámalovou Marií a po přednesené
zprávě starosty bylo navrženo aby obec \Podolí přistoupila k Mikroregionu Moštěnka. Po
připomínkách a diskuzích zastupitelů bylo provedeno hlasování.Obec Podolí je povinna
uhradit vstupní poplatek 20,-- Kč/1 obyvatel zpětně i za rok 2006. Zastupitelstvo rozhodlo
o přijetí stanov Mikroregionu Moštěnka
•

•

Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula Lubomír, Dostál Antonín, Dostalík Tobiáš, Filipko
Jaroslav, Novák Josef., Šebesta Zdeněk
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
Usnesení č. 3/2-07 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

4.Projednání případné žádosti na rekonstrukci obecní budovy z dotačního titulu
Olomouckého kraje

Zastupitelé po diskuzi rozhodli, že požádají o dotaci na částečnou rekonstrukci budovy
obecního úřadu(výměna oken a vstupních dveří) z dotačního titulu.

•

•

Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula Lubomír, Filipko Jaroslav,Novák Josef,Dostál
Antonín,Šebesta Zdeněk., Dostalík Tobiáš
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
Usnesení č. 3/2-07 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

5.Organizační záležitosti (Pošta,stanovení termínu příštího zasedání různé)
Různé:
1.)Žádost manželů Sehnalových o vybudování veřejného osvětlení na přístupové cestě k jejich
stavební parcele. Pan Novák má za úkol prověřit pořizovací náklady a zastupitelstvo bere na
vědomí.
2.) Žádost p.Koplíkové o pokácení smrku na vlastním pozemku, odsouhlaseno, na vědomí
3.) Dopis p.Koši-odsouhlaseno jeho pozvání na pracovní schůzku.
4.)Dopis z Krajského úřadu Olomouc o překontrolování správnosti změn trvalých bydlišť
vybraných občanů.Spisový materiál a kontakt s Krajským úřadem provede Ing.Sehnula
Lubomír a Ing.Dostál Antonín.
Poznámka:Zasedání zastupitelstva opustil po omluvě člen Ing.Dostalík Tobiáš v 17.05h

5.)Prověření pojištění odpovědnosti obecního majetku (při pádu stromu nebo jeho části) na
soukromý majetek za úkol Filipko Jaroslav, Ing.Sehnula Lubomír
Termín příštího zasedání nebyl stanoven, bude určen dle potřeby po pracovních schůzkách.
6.) Diskuze-Do diskuze se přihlásil pan František Běhal,ohledně Mikroregionu Moštěnka se
souhlasem o správném rozhodnutím a věnoval zastupitelstvu mapku uspořádání obcí
mikroregionu.
6. Závěr
Schůze byla řádně ukončena v 17.20h.

Za správnost výpisu :
.............................................................
Sehnula Lubomír - starosta obce

............................................................
Šebesta Zdeněk - ověřovatel 1

..................................................................
Novák |Josef - ověřovatel 2

