ZÁPIS A
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PODOLÍ
č. 11
přijatá na zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007
Zastupitelstvo obce Podolí po projednání na svém zasedání konaném dne 10.9.2007 v
zasedací místnosti Obecního úřadu v Podolí přijalo následující usnesení :

Zasedání bylo řádně zahájeno starostou v 18.30 hod za přítomnosti 7 členů zastupitelstva
Starosta pověřil :
Předsedajícího
Určil
Zapisovatele zápisu
Ověřovatele zápisu
1.

Vlčka Jaroslava
Vlčka Jaroslava
Nováka Josefa , Filipka Jaroslava

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 odměn zastupitelstva obce dle novely Sbírky zákonů
4. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky obce Podolí o místních poplatcích a
nakládání s odpadními vodami
5. Projednání a doplnění členů kontrolního výboru
6. Projednání a doplnění členů výboru pro koordinaci společenské, kulturní, sportovní a
zájmové činnosti
7. Projednání a schválení předsedy a členů výboru pro výstavbu, územní rozvoj,
podnikatelské a životní prostředí
8. Projednání a schválení předsedy a členů výboru pro sociální a občanské záležitosti
9. Různé
10. Organizační záležitosti
11. Závěr
•

•

Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula , Vlček , Dostál, Dostalík , Filipko, Novák, Šebesta
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
Usnesení č.1/11-07 bylo schváleno 7 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
Zprávu přečetl -

Lubomír Sehnula – starosta obce
Josef Novák – předseda kulturní komise

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 zprávu z činnosti a plnění úkolů
zastupitelstva obce, výborů a orgánů obce od posledního zasedání zastupitelstva
obce
•

•

Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula , Vlček , Dostalík , Filipko, Novák, Šebesta
Zdržel se :
Dostál,
Proti :
nikdo
Usnesení č. 2/11-07 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

3. Projednání a schválení odměn zastupitelstva obce dle novely Sbírky zákonů
Důvodová zpráva:
Na základě novely Sbírky zákonů jsme povinni aktualizovat dle této novely stávající odměny
zastupitelstva. Dle této novely se to týká měsíčních odměn starosty , místostarosty, předsedů
výborů , členů výborů a člena zastupitelstva . Dle nastaveného a schváleného rozpočtu by
bylo dobré ponechat odměny v původní výši a to odměna Starosty ve výši 7000,-Kč a
odměna místostarosty ve výši 2500,-Kč předsedy kontrolních výborů ve výši 500,-Kč. Nové
je jsou odměny členů výborů a člena zastupitelstva

Rozprava :
Do rozpravy se přihlásil - Vlček, Sehnula, Dostál, Dostalík
Rozprava se týkala vysvětlení, proč se tento bod musí projednávat a obecných připomínek.
Byl podán p. Vlčkem návrh měsíční odměny člena výboru ve výši 100,-Kč a návrh měsíční
odměny člena zastupitelstvy ve výši 200,-Kč
Návrh usnesení:
(1)

Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměnu starosty ve výši 7000,-Kč
• Výsledek hlasování k usnesení:
Pro :
Vlček, Dostál, Dostalík, Filipko, Novák, Šebesta

•

(2)
•

•

(3)
•

•

(4)
•

•

(5)
•

•

Zdržel se:
Sehnula
Proti:
nikdo
Usnesení č. 3/1/11-07 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměnu místostarosty ve výši 2500,-Kč
Výsledek hlasování k usnesení:
Pro :
Sehnula, Dostál, Dostalík, Filipko, Novák, Šebesta
Zdržel se:
Vlček
Proti:
nikdo
Usnesení č. 3/2/11-07 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměnu předsedy výboru ve výši 500,-Kč
Výsledek hlasování k usnesení:
Pro :
Sehnula, Vlček, Dostál, Dostalík, Novák, Šebesta
Zdržel se:
Filipko
Proti:
nikdo
Usnesení č. 3/3/11-07 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměnu člena výboru ve výši 100,-Kč
Výsledek hlasování k usnesení:
Pro :
Sehnula, Vlček, Dostál, Filipko, Novák,
Zdržel se:
Šebesta
Proti:
Dostalík
Usnesení č. 3/4/11-07 bylo schváleno 5 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměnu člena zastupitelstva ve výši 200,-Kč
Výsledek hlasování k usnesení:
Pro :
Sehnula, Vlček, Dostalík, Filipko, Novák,
Zdržel se:
nikdo
Proti:
Šebesta, Dostál
Usnesení č. 3/5/11-07 bylo schváleno 5 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

4. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky obce Podolí o místních poplatcích
a nakládání s odpadními vodami
Důvodová zpráva:
Na základě skutečností že doposud naše obec neměla obecně závaznou vyhlášky o pravidlech
a poplatcích za nakládání s odpadními vodami, byla tato vyhláška vytvořena. Znění této
vyhlášky bylo několikrát upravováno na pracovních schůzkách až do této společné verze.
Rozprava :
Do rozpravy se přihlásil - Vlček, Dostál , Dostalík
Vlček přečetl návrh vyhlášky a vysvětlil body připomínkované body p. Dostála. P. Dostalík
navrhl změnu sazby poplatku na 130,-Kč na kterém se všichni shodli
Návrh usnesení :
(1)
•

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášky obce Podolí o místních
poplatcích a nakládání s odpadními vodami
Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula , Vlček , Dostál, Dostalík , Filipko, Novák, Šebesta
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
• Usnesení č. 4/1/11-07 bylo schváleno 7 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

5. Projednání a doplnění členů kontrolního výboru
Důvodová zpráva:
Předsedou kontrolního výboru byl již zvolen Filipko Jaroslav. Jelikož výbor dle zákona musí
být nejméně 3 členný ,musíme zvolit další dva členy kontrolního výboru
Hlavní činnost kontrolního výbor je že kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce,
dodržování právních předpisů, hospodaření z hlediska nakládání s majetkem obce, podílí se
na inventarizaci tohoto majetku. Podrobnější informace o právech a povinnostech těchto
výborů je v jednacím řádu zastupitelstva obce Podolí
Rozprava :
Do rozpravy se přihlásil - Vlček
Navrhl kandidáty na členy kontrolního výboru p. Šebestu Miroslava a pi. Dagmar
Menšíkovou
Pan Šebesta Miroslav a paní Dagmar Menšíková a kandidaturu přijaly
Návrh usnesení:
(1)

Zastupitelstvo schvaluje p. Šebestu Miroslava za člena kontrolního výboru
•

Výsledek hlasování k usnesení:
Pro :
Sehnula, Vlček, Dostalík, Filipko, Novák, Šebesta
Zdržel se :
Dostál,
Proti :
nikdo

•

(2)

Usnesení č. 5/1/11-07 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo schvaluje. pi. Dagmar Menšíkovou za. člena kontrolního výboru
Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula, Vlček, Dostalík, Filipko, Novák, Šebesta
Zdržel se :
Dostál,
Proti :
nikdo
Usnesení č. 5/2/11-07 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

•

•

6. Projednání a doplnění členů výboru pro koordinaci společenské, kulturní, sportovní
a zájmové činnosti
Důvodová zpráva:
Předsedou kontrolního výboru byl již zvolen Novák Josef. Jelikož výbor dle zákona musí být
nejméně 3 členný, musíme zvolit další dva členy výboru
Hlavní činnost tohoto výboru je, že Sdružuje představitele všech společenských, kulturních,
sportovních a zájmových organizací nebo skupin v obci, které o členství ve výboru projeví
zájem. Koordinuje jejich činnost s cílem efektivního využívání všech zařízení v obci určených
k těmto účelům. Získává členy uvedených organizací a skupin k podílu na výstavbě a
udržování těchto zařízení. Předkládá zastupitelstvu obce návrhy na zlepšení vybavenosti obce
k činnosti v uvedených oblastech. Dbá na dodržování kulturních tradic obce.
Podrobnější informace o právech a povinnostech těchto výborů je v jednacím řádu
zastupitelstva obce Podolí
Rozprava:
Do rozpravy se přihlásil - Vlček
Navrhl kandidáty na členy kontrolního výboru p. Košu Jana a slečnu Marketu Odstrčilovou
Pan Kóša Jan a slečna Markéta Odstrčilová kandidaturu přijaly.
Do rozpravy se dále přihlásil p. Sehnula s všeobecnými připomínkami
Návrh usnesení:
(1)

Zastupitelstvo schvaluje p. Kóšu Jana za člena kulturního výboru
Výsledek hlasování k usnesení:
Pro :
Sehnula, Vlček, Dostalík, Filipko, Novák, Šebesta
Zdržel se:
nikdo
Proti:
Dostál,
Usnesení č. 6/1/11-07 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

•

•

(2)

Zastupitelstvo schvaluje slečnu Marketu Odstrčilovou za člena kulturního výboru

Výsledek hlasování k usnesení:
Pro :
Vlček, Dostalík, Filipko, Novák,
Zdržel se:
Sehnula, Dostál
Proti:
Šebesta
Usnesení č. 6/2/11-07 bylo schváleno 4 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

•

•

7. Projednání a schválení předsedy a členů výboru pro výstavbu, územní rozvoj,
podnikatelské a životní prostředí
Důvodová zpráva:
Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Do dnešního dne nebyl zvolen . Jelikož
výbor dle zákona musí být nejméně 3 členný ,musíme zvolit ještě další dva členy kontrolního
výboru. Tento výbor dle zákona nemusíme vytvořit, pak zůstávají práva a povinnosti stále na
obecním úřadě a zastupitelstvu.
Hlavní činnost kontrolního výbor je že se podílí se na tvorbě a schvalování územního plánu
obce, a navrhuje zastupitelstvu obce opatření ke zlepšení podmínek pro podnikání a dopravu v
místě, zlepšení životního prostředí a vzhledu obce.
Podrobnější informace o právech a povinnostech těchto výborů je v jednacím řádu
zastupitelstva obce Podolí
Rozprava :
Do rozpravy se přihlásil - Vlček
Vysvětlil důležitost této funkce hlavně pro zlepšení životního prostředí a vzhledu obce a z
odůvodněním že předpokládá že nezávislí a nezávislí Podolí tento program měli jako jeden z
hlavních cílů ve volební kampani , navrhl kandidáta na předsedu tohoto výboru p. Dostála
Antonína
Pan Dostál Antonín kandidaturu odmítl.
Do rozpravy se dále přihlásil p. Dostál Antonín návrhem na zrušení této funkce.
Do rozpravy se dále přihlásil p. Dostalík Tobiáš s technickými připomínkami .
Do rozpravy se dále přihlásil p. Sehnula s všeobecnými připomínkami .
Návrh usnesení : žádné
Z důvodu odmítnutí kandidatury a žádného jiného návrhu není co projednávat

8. Projednání a schválení předsedy a členů výboru pro sociální a občanské záležitosti
Důvodová zpráva:
Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Do dnešního dne nebyl zvolen . Jelikož
výbor dle zákona musí být nejméně 3 členný ,musíme zvolit ještě další dva členy kontrolního
výboru. Tento výbor dle zákona nemusíme vytvořit, pak zůstávají práva a povinnosti stále na
obecním úřadě a zastupitelstvu.

Hlavní činnost kontrolního výbor je že Sleduje sociální poměry občanů v obci s důrazem na
osoby přestárlé, obtížně přizpůsobivé, tělesně postižené a děti, o svých poznatcích informuje
zastupitelstvo obce. Napomáhá starostovi obce v plnění úkolů uložených zákonem č.
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí a zákonem č. 582/1991 Sb. o působnosti orgánů
České republiky v sociálním zabezpečení. Organizačně a materiálně zabezpečuje předání
věcných darů jubilantům v obci podle schváleného klíče.
Podrobnější informace o právech a povinnostech těchto výborů je v jednacím řádu
zastupitelstva obce Podolí
Do rozpravy se přihlásil - Vlček
Vysvětlil důležitost této funkce hlavně pro zlepšení vzájemných vztahů mezi občany v obci,a
navrhl kandidáta na předsedu tohoto výboru p. Šebestu Zdeňka
Pan Šebesta Zdeněk kandidaturu odmítl.
Do rozpravy se dále přihlásil p. Šebesta Zdeněk návrhem na zrušení této funkce.
Návrh usnesení : žádné
Z důvodu odmítnutí kandidatury a žádného jiného návrhu není co projednávat
9. Různé
Do diskuze se přihlásili :
9.1
p. Vlček
Na své diskusi se dohodl se zastupiteli na základě dřívějších dohod na ukončení dnešního
zasedání a požádal starostu o ukončení .
10. Organizační záležitosti
Termín příštího zasedání nebyl stanoven
11. Závěr
Jednání Zastupitelstva obce Podolí bylo ukončeno ve 19.45 poděkováním starosty všem za
účast na jednání.
Za správnost výpisu :

……………………………………………….

……………………………………………….

ing. Lubomír Sehnula – starosta obce

Vlček Jaroslav - místostarosta obce

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

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

