ZÁPIS A
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PODOLÍ
č. 14
přijatá na zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2008
Zastupitelstvo obce Podolí po projednání na svém zasedání konaném dne 25.3.2008 v
zasedací místnosti Obecního úřadu v Podolí přijalo následující usnesení :

Zasedání bylo řádně zahájeno starostou v 18.00 hod za přítomnosti 6 členů zastupitelstva
p,Dostál omluven
Starosta pověřil :
Předsedajícího
Vlčka Jaroslava
Určil
Zapisovatele zápisu
Vlčka Jaroslava
Ověřovatele zápisu
Nováka Josefa , Dostalíka Tobiáše
1.

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 inventur za rok 2007
4. Projednání a schválení rozpočtu pro rok 2008
5. Projednání a schválení podpisu veřejnoprávní smlouvy mezi Obci Podolí a Statutárním
městem Přerov
6. Projednání a schválení návrhu Změny č.4 územního plánu obce Podolí ze dne
21.2.2008
7. Projednání a schválení projektu dětského hříště včetně schválení žádosti o dotaci.
8. Projednání a schválení plánu kulturní činnosti na rok 2008
9. Organizační záležitosti – stanovení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce
– různé (např. pošta)
10. Diskuze, připomínky
11. Závěr
•

•

Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula , Vlček , Dostalík , Filipko, Novák, Šebesta
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
Usnesení č.1/14-08 bylo schváleno 6 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
Filipko Jaroslav – předseda kontrolní 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 :
nikdo
Proti :
nikdo
Usnesení č. 2/14-08 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

3. Projednání a schválení inventur za rok 2007
Důvodová zpráva:
Jako každoročně byly provedeny inventury majetku obce . Inventury byly provedeny starostou,
místostarostou a účetní obecního úřadu.
K zásadním změnám oproti předcházejícího roku vůbec nedošlo, v majetku obce přibila
výpočetní technika pro úřad a knihovnu a ubylo některé vyřazené nepoužívané zařízení.
V rámci inventarizace majetku nebyli zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
Rozprava :
Do rozpravy se přihlásil Starosta p. Sehnula který vysvětlil způsob provedené kontroly
Návrh usnesení :
(1) Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí zprávu o provedené inventuře majetku
obce za rok 2007 a schvaluje ji tak jak je předložena
•

•

Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula , Vlček , Dostalík , Filipko, Novák, Šebesta
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
Usnesení č. 3/14-08 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

4. Projednání a schválení rozpočtu pro rok 2008
Důvodová zpráva:
Z důvodu že námi schválené rozpočtové provizorium končí 31.4.2008 , a byla na základě
předběžných uzávěrek a zhodnocení roku 2007 provedena již reálná představa o rozpočtu
2008, předkládáme tento návrh rozpočtu.
Upozorňuji že dle podmínek Zákona o obcích je stanoveno, že v případě kdy není schválen
rozpočet obce na tento rok , musíme dnes navrhnout a schválit rozpočtové provizorium.
Rozprava :
Do rozpravy se přihlásil
Dostalík s úpravami předloženého rozpočtu které byly společně přijaty a podle jeho návrhu
byl rozpočet upraven
Návrh usnesení :
(1)

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet obce Podolí s provedenými
úpravami pro rok 2008
•

•

Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula , Vlček , Dostalík , Filipko, Novák,
Zdržel se :
Šebesta
Proti :
nikdo
Usnesení č. 4/14-08 bylo schváleno 5 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

5. Projednání a schválení podpisu veřejnoprávní smlouvy mezi Obci Podolí a
Statutárním městem Přerov
Důvodová zpráva:
V souladu s § 63 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, budou orgány statutárního města Přerova namísto orgánů obce Podolí
vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce v rozsahu
vymezeném touto smlouvou. Orgány statutárního města Přerova budou vykonávat ve
správním obvodu obce Podolí přenesenou působnost svěřenou obci podle § 53 odst. 1 zákona
číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Rozprava :
Do rozpravy se přihlásil Starosta p. Sehnula který vysvětlil tento bod
Návrh usnesení :
(1)

Zastupitelstvo schvaluje podpis takto předložené veřejnoprávní smlouvy
• Výsledek hlasování k usnesení :

•

Pro :
Sehnula , Vlček , Dostalík , Filipko, Novák, Šebesta
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
Usnesení č. 5/14-08 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

6. Projednání a schválení návrhu Změny č.4 územního plánu obce Podolí ze dne
21.2.2008
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo obce Podolí schválilo pořízení Změny č.. 4 územního plánu obce (ÚPnO)
Podolí usnesením na svém zasedání dne 14.6.2006. Jako předmět změny byl vymezen pozemek
p.č. 18, s funkčním využitím v platném ÚPnO Podolí jako plocha bydlení /B/, funkční typ _
bydlení obecné /Bo/. Požadavkem bylo provedení změny na funkční plochu umožňující
podnikatelské aktivity vlastníků.
Smlouvu o dílo na zpracování dokumentace Změny č. 4 ÚPnO Podolí uzavřela Obec Podolí s
projektantem Ing. arch. Vandou Ciznerovou.
Současně Obec Podolí uplatnila požadavek na pořízení Změny č. 4 ÚPNO Podolí u
Magistrátu města Přerova, Odboru rozvoje. Magistrát města Přerova, Odbor rozvoje, jako
úřad obce s rozšířenou působností podle zákona Č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s
pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších
předpisů, správně příslušný podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů
obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění
pozdějších předpisů, a podle ust. § 14 odst. 1 zákona Č. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tento požadavek akceptoval.
Proces pořízení Změny Č. 4 ÚPnO Podolí vycházel z ust. § 31 odst. 2 stavebního zákona ve
znění pozdějších předpisů, tj. návrh Zadání změny Č. 4 ÚPnO Podolí byl zpracován a
projednán podle ust. § 20 tohoto zákona.
Zadání změny Č. 4 ÚPnO Podolí bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Podolí ze dne
17.12.2006. V Zadání změny Č. 4 ÚPnO Podolí bylo schváleno, že zpracování a projednání
konceptu řešení a návrhu změny bude spojeno.
Vzhledem k tomu, že dnem 1.1.2007 vešel v platnost zákon Č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), bylo nutné další práce na pořizování a
zpracování Změny Č. 4 ÚPnO Podolí řešit s využitím ustanovení § 188 odst. 3 nového
stavebního zákona.
V souladu s touto skutečností byla dokumentace změny upravena, aby naplňovala podmínky z
hlediska obsahových náležitostí stanovených novým stavebním zákonem, a Zastupitelstvo obce
Podolí schválilo, že určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem bude pan Ing.
Lubomír Sehnula.
Projednání návrhu změny bylo vedeno následně již podle nového stavebního zákona ve znění
pozdějších předpisů. Společné jednání pro dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce se

uskutečnilo dne 26.6.2007. Opodstatněné připomínky dotčených orgánů, týkající se územně
plánovací problematiky, byly zohledněny úpravou dokumentace viz Vyhodnocení
připomínkového řízení ke společnému jednání o návrhu změny Č. 4 územního plánu obce
Podolí, které je přílohou Č. 1 důvodové zprávy.
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, vydal stanovisko k
návrhu Změny Č. 4 územního plánu obce Podolí pod čj.: KÚOK 92480/2007-2/566 ze dne
3.9.2007, které je přílohou Č. 3 důvodové zprávy.
Veřejné projednání s odborným výkladem se uskutečnilo dne 30.11.2007. V průběhu
veřejného projednání neuplatnili žádné námitky ani vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch ani
zástupce veřejnosti. Sousední obce rovněž nepodaly k navrhovanému řešení žádné
připomínky.
Z řad veřejnosti byly podány připomínky, přičemž návrh, jak bylo s těmito naloženo, je
součástí Vyhodnocení připomínkového řízení k veřejnému projednání návrhu Změny Č. 4
územního plánu obce Podolí, které je přílohou Č. 2 důvodové zprávy.
Protože tímto byly naplněny všechny podmínky stanovené stavebním zákonem ve znění
pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech a územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
na projednání návrhu změny územně plánovací dokumentace, lze doporučit Zastupitelstvu
obce Podolí návrh Změny Č. 4 ÚPnO Podolí k vydání formou opatření obecné povahy.
Příloha Č. 1 Vyhodnocení připomínkového řízení ke společnému jednání o návrhu změny Č.
4 územního plánu obce Podolí
Příloha č. 2

Vyhodnocení připomínkového řízení k veřejnému projednání návrhu Změny Č.
4 územního plánu obce Podolí

Příloha Č.3

Stanovisko k návrhu Změny Č. 4 územního plánu obce Podolí pod čj.:
KUOK 92480/2007-2/566 ze dne 3.9.2007

Rozprava :
Do rozpravy se přihlásil Starosta p. Sehnula který vysvětlil tento bod
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce projednalo:
1.
2.
3.

návrh Změny Č. 4 územního plánu obce Podolí, zpracovaný Ing. arch. Vandou
Ciznerovou, v březnu 2007, pod zakázkovým číslem 01-2007,
návrh opatření obecné povahy č. 02/2008, kterým se vydává Změna Č. 4 územního
plánu obce Podolí,
důvodovou zprávu k usnesení o vydání Změny Č. 4 územního plánu obce Podolí
včetně její přílohy Č. 1 - 3.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
důvodovou zprávu k usnesení o vydání Změny Č. 4 územního plánu obce Podolí včetně její
přílohy 1 - 3.
Zastupitelstvo obce vydává
1. po ověření podle usl. § 54 odst. 2 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Změny Č, 4
územního plánu obce Podolí není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky
dotčených orgánů ani se stanoviskem krajského úřadu,
2. podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona Č. 183/2006 Sb" o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 55 odst. 2
stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, , tj. obdobně podle ust. § 43 odst. 4 a ust.
54 odst. odst. 2 tohoto zákona, a ve spojení s ust. § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona ve
znění pozdějších předpisů, ust. § 171 a následujících zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 84 odst. 2 písm. x) zákona Č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Změnu Č. 4 územního plánu obce Podolí formou opatření obecné povahy pod č.j.: 02/2008 v
celém rozsahu předloženého návrhu.
Zastupitelstvo obce ukládá
1. u projektanta vypracování dokumentace vydané Změny Č. 4 územního plánu obce Podolí
ve čtyřech vyhotoveních,
2. starostovi obce zajistit u pořizovatele opatření dokumentace záznamem o účinnosti ve
smyslu ust. § 14 odst. 1 vyhlášky Č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a
územně plánovací dokumentaci a způsobu evídence územně plánovací činnosti.
•

•

Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula , Vlček , Filipko, Novák, Šebesta
Zdržel se :
Dostalík
Proti :
nikdo
Usnesení č. 6/14-08 bylo schváleno 5 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

7. Projednání a schválení projektu dětského hříště včetně schválení žádosti o dotaci.
Důvodová zpráva:
Obec se již podruhé zapojuje do žádosti o dotaci na dětské hřiště . Poprvé společná žádost
přes mikroregion Moštěnka nevyšla ,a tak se pokoušíme jako Obec zapojit do programu
obnovy venkova s dotačním titulem Dětské hřiště .

Rozprava :
Do rozpravy se přihlásil Starosta p. Sehnula který vysvětlil tento bod
Návrh usnesení :
(1)
•

Zastupitelstvo schvaluje zapojení obce Podolí do programu ,, Podpora obnovy
venkova MMR 2008 ,, dotační titul 2.- Dětská hřiště
Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula , Vlček , Dostalík , Filipko, Novák, Šebesta
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
• Usnesení č. 7/14-08 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

8. Projednání a schválení plánu kulturní činnosti na rok 2008
Důvodová zpráva:
…………………………………………..
Rozprava :
Do rozpravy se přihlásil Vlček - který navrhl z důvodu nepřipravenosti písemné důvodové zprávy a návrhu usnesení ,
tento bod odložit na další zasedání
Návrh usnesení :
(1)

Zastupitelstvo odkládá tento bod na příští zasedání
•

•

Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Vlček ,Dostalík , Filipko, Novák, Šebesta
Zdržel se :
nikdo
Proti :
Sehnula
Usnesení č. 8/14-08 bylo schváleno 5 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

9. Různé
Do diskuze se přihlásili :
9.1
p. Sehnula.
Přednesl žádost občanů na vybudování horské vpusti za zahradou p. Koplíkové
Bylo dohodnuto že starosta nachystá podklady realizační,legislativní tak cenovou kalkulaci
kolik to vše bude stát.

9.2
p Sehnula
Přednesl písemnou rezignaci p. Nováka Josefa na svou funkci předsedu kulturní komise
9.3
p.Sehnula
Přednesl písemnou rezignaci p.Dostála Antonína na svou funkci člena zastupitelstva obce
Podolí
9.4
p.Běhal František
Ve svém diskusním příspěvku vznesl dotaz ohledně narovnání vztahu s obcí ohledně hranic
pozemků a dohodl se s starostou ohledně spolupráce.

10. Organizační záležitosti
Termín příštího zasedání nebyl stanoven

11. Závěr
Jednání Zastupitelstva obce Podolí bylo ukončeno ve 19.55 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

