ZÁPIS A
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PODOLÍ
č. 12
přijatá na zasedání zastupitelstva obce dne 9.12.2007
Zastupitelstvo obce Podolí po projednání na svém zasedání konaném dne 9.12.2007 v
zasedací místnosti Obecního úřadu v Podolí přijalo následující usnesení :

Zasedání bylo řádně zahájeno starostou v 10.00 hod za přítomnosti 6 členů zastupitelstva.
Zdeněk Šebesta omluven
Starosta pověřil :
Předsedajícího
Určil
Zapisovatele zápisu
Ověřovatele zápisu
1.

Vlčka Jaroslava
Vlčka Jaroslava
Dostála Antonína a 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. Schválení rozpočtového provizoria dle §13/ zákon 250/2000Sb pro rok 2008
4. Projednání žádosti p. Šebesty Petra o povolení skácení smrku na obecním pozemku před
domem č.p.54
5. Projednání žádosti pi. Stokláskové Marie o prořezání lip u domu č.p.31.
6. Projednání žádosti p. Metelky Jaromíra o prořezání lip u domu č.p.39.
7. Projednání a schválení prodeje nekótovaných akcií společnosti Česká spořitelna, a.s.
8. Různé
9. Organizační záležitosti
10. Závěr
•

•

Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula , Vlček , Dostál, Dostalík , Filipko, Novák,
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
Usnesení č.1/12-07 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

2.

Zpráva z činnosti a plnění úkolů zastupitelstva obce, výborů a orgánů obce od
posledního zasedání zastupitelstva obce
Zprávu přednesl -

Lubomír Sehnula – starosta obce
Dostalík Tobiáš – předseda finanční komise
Novák Josef – 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 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 , Dostalík , Filipko, Novák,
Zdržel se :
nikdo
Proti :
Dostál
Usnesení č. 2/12-07 bylo schváleno 5 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

3. Schválení rozpočtového provizoria dle §13/ zákon 250/2000Sb pro rok 2008
Důvodová zpráva:
Dle podmínek Zákona o obcích je stanoveno, že v případě kdy není schválen rozpočet obce na
další rok – tj. rok 2008, se musí schválit rozpočtové provizorium. Z důvodu funkčnosti
obecního úřadu v roce 2008 navrhujeme, aby obec hospodařila podle pravidel rozpočtového
provizoria až do schválení řádného rozpočtu obce a to měsíčně maximálně ve výši 1/12
předcházejícího rozpočtového roku ve všech položkách a to maximálně po dobu 3 měsíců.
Rozprava :
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil
Návrh usnesení :
(1)

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2008
• Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula , Vlček , Dostál, Dostalík , Filipko, Novák, Šebesta

•

Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
Usnesení č. 3/12-07 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

4. Projednání žádosti p. Šebesty Petra o povolení skácení smrku na obecním pozemku
před domem č.p.54
Důvodová zpráva:
Přečtení žádosti. Tato žádost je nedílnou přílohou tohoto dokumentu.
Rozprava k této žádosti. Do rozpravy se přihlásil p. Dostál, Dostalík, Novák , Bulíček .
Vedla se všeobecná diskuze
Byly předloženy 2 návrhy usnesení:
(1)

Zastupitelstvo odkládá tuto žádost na další zasedání, a požaduje požádat odbor
životního prostředí o závazné stanovisko k uvedené záležitosti
• Výsledek hlasování k usnesení:
Pro :
Sehnula, Dostál, Dostalík,
Zdržel se:
Vlček
Proti:
Filipko, Novák
• Usnesení č. 4/1/12-07 nebylo schváleno

(2)

Zastupitelstvo schvaluje tuto žádost za předpokladu, že p. Šebesta se zaváže , že na
vlastní náklady vysáže 10 smrků na určeném pozemku obce v nadcházejícím roce.
• Výsledek hlasování k usnesení:
Pro :
Vlček, Filipko, Novák,
Zdržel se :
Proti :
Dostál, Dostalík , Sehnula
• Usnesení č. 4/2/12-07 nebylo schváleno

5. Projednání žádosti pi. Stokláskové Marie o prořezání lip u domu č.p.31.
Důvodová zpráva:
Přečtení žádosti. Tato žádost je nedílnou přílohou tohoto dokumentu.
Rozprava k této žádosti. Do rozpravy se přihlásil p. Dostál s návrhem požádání o možné
dotace - úkol byl již z počátku roku, a p Bulíček o předpokládané ceně za tuto prořezávku.
Dále se vedla všeobecná diskuze z její závěru byl návrh usnesení.
Návrh usnesení:
(1) Zastupitelstvo odkládá tuto žádost na další zasedání, a zadává úkol ke zjištění
možnosti získání dotace na prořez všech vzrostlých stromů v obci a na provedení
průzkumu trhu ke zjištění odhadované ceny za provedení těchto prací.
• Výsledek hlasování k usnesení:
Pro :
Sehnula, Vlček, Dostál, Dostalík, Filipko, Novák,
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
• Usnesení č. 5/12-07 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

6. Projednání žádosti p.Metelky Jaromíra o prořezání lípy u domu č.p.39.

Důvodová zpráva:
Přečtení žádosti. Tato žádost je nedílnou přílohou tohoto dokumentu.
Rozprava k této žádosti. Vedla se všeobecná diskuze ve stejném duchu jako
k předcházející žádosti.
Návrh usnesení:
(1) Zastupitelstvo odkládá tuto žádost na další zasedání, a zadává úkol ke zjištění
možnosti získání dotace na prořez všech vzrostlých stromů v obci a na provedení
průzkumu trhu ke zjištění odhadované ceny za provedení těchto prací.
• Výsledek hlasování k usnesení:
Pro :
Sehnula, Vlček, Dostál, Dostalík, Filipko, Novák,
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
• Usnesení č. 6/12-07 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.
7. Projednání a schválení prodeje nekótovaných akcií společnosti Česká spořitelna, a.s.
Přečtení nabídky. Tato nabídka je nedílnou přílohou tohoto dokumentu.
Důvodová zpráva:
Obecní úřad zjišťoval veškeré veřejně dostupné informace, včetně dotazu přímo na České
spořitelně, a.s. Bylo zjištěno, že nominální hodnota nekótovaných akcií je 120 kč za 1
akcii. Řada měst a obcí již tyto akcie prodala. Z tohoto důvodu obecní úřad navrhuje
prodat tyto akcie, dokud je tak slušná nabídka a to 400 Kč za 1 akcii.
Rozprava
Vedla se všeobecná diskuze z které vyšel návrh usnesení .
Návrh usnesení:
(1) Zastupitelstvo odkládá prodej nekótovaných akcií České spořitelny, a.s, a
požaduje předložit návrh smlouvy a kalkulaci přínosu prodeje a podržení si
vlastnictví uvedených akcií
• Výsledek hlasování k usnesení:
Pro :
Sehnula, Dostál, Dostalík, Filipko, Novák,
Zdržel se :
Vlček,
Proti :
nikdo
• Usnesení č. 7/12-07 bylo schváleno 5 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

8. Různé
Do diskuze se přihlásili :
5.1

p. Vlček
Ve svém diskusním příspěvku oznámil veřejnosti instalaci počítače v obecní knihovně
a jeho napojení na veřejný internet a jeho možné používání. Dále seznámil, že od 1.
12. 2007 fungují obecní www stránky a to www.podoliobec.eu a požádal o příspěvky a
pomoc při tvorbě těchto stránek

5.2

p. Dostalík
Vznesl připomínku k nutnosti stanovit rozpočtová pravidla pro dobu rozpočtového
provizoria, jako formální nutnou stránku věci.

5.3

p. Brázda
Vznesl písemný dotaz a stížnost ohledně úprav a vykácení ovocných stromů na
obecním pozemku v prostoru nad hřištěm a porušení původního el.podzemního vedení.
Starosta a p. Dostál, kterých se uvedený dopis týká panu Brázdovi písemně odpoví

5.4

p.Sehnula
Ve svém diskusním příspěvku přečetl dopis realitní kanceláře o žádosti k prodeji
pozemku před domem číslo popisné … / původní majitel nemovitosti p. Zapletal …

5.5

p.Dostál
Ve svém diskusním příspěvku vznesl dotaz ohledně údržby chodníků a cest v zimním
období.
p. Dostál
Ve svém diskusním příspěvku vznesl dotaz na starostu ohledně plnění a kontroly
zápisů z usnesení z předcházejících zasedání .
Starosta prověří a vyjádří se na příštím zasedání .

5.6

5.7

p. Sládeček
Ve svém diskusním příspěvku vznesl dotaz ohledně původní navrhované čističky
odpadních vod.
Místostarosta p. Vlček odpověděl, že tato akce je pozastavena z několika důvodů a to
za prvé: z nesmyslně vysoké ceny cca 28 000 000,-Kč na kterou by si obec musela vzít
půjčku, kterou by splácely děti našich dětí a za druhé: její výstavba není dána
zákonem, nařízením či vyhláškou, jelikož jsme obec do 500 obyvatel. Výstavbu čističky
stávající obecní úřad podpoří jen tehdy, když ji skoro celou zaplatí stát nebo nějaká
dotace např. z EU.

5.8

p. Kóša
Ve svém diskusním příspěvku vznesl dotaz a prosbu ohledně údržby areálu výletiště U
Barborky, do jejichž budov zatéká a stavby tak chátrají. Starosta s p. Novákem prověří
celou situaci a zařídí potřebnou nápravu.

9. Organizační záležitosti
Termín příštího zasedání byl stanoven na 20.12.2007 v 18.00 hod

10. Závěr
Jednání Zastupitelstva obce Podolí bylo ukončeno ve 12.25 poděkováním starosty všem za
účast na jednání.
Za správnost výpisu :

……………………………………………….

……………………………………………….

Ing . Sehnula Lubomír – starosta obce

Vlček Jaroslav - místostarosta obce

............................................................
Ing. Dostál Antonín - ověřovatel

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

