ZÁPIS A
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PODOLÍ
č. 15
přijatá na zasedání zastupitelstva obce dne 12.6.2008
Zastupitelstvo obce Podolí po projednání na svém zasedání konaném dne 12.6.2008 v
zasedací místnosti Obecního úřadu v Podolí přijalo následující usnesení :

Zasedání bylo řádně zahájeno starostou v 18.00 hod za přítomnosti 5 členů zastupitelstva
a p. Filipko omluven
Starosta pověřil :
Předsedajícího
Určil
Zapisovatele zápisu
Ověřovatele zápisu

Vlčka Jaroslava
Vlčka Jaroslava
Nováka Josefa , Dostalíka Tobiáše

Před projednáním a schválením programu zasedání žádá předsedající o doplnění člena
zastupitelstva a jeho složení slibu z důvodu rezignace Ing. Dostála Antonína.
Na základě rezignace Ing. Dostála Antonína na post člena zastupitelstva byl osloven další
náhradní kandidát z volební kandidátky nezávislých p.Antonín Běhal který písemně odmítl
post člena zastupitelstva. Z tohoto důvodu byla oslovena paní Jana Dočkalíková, která tento
post přijala .
Paní Dočkalíková přečetla a složila slib .
Tímto se p. Jana Dočkalíková stává členkou obecního zastupitelstva

1.

Projednání a schválení programu zasedání
(1) Zastupitelstvo obce Podolí schvaluje program zasedání ve znění navrženém
starostou obce :

1. Zpráva z činnosti a plnění úkolů zastupitelstva obce, výborů a orgánů obce od
posledního zasedání zastupitelstva obce
2. Projednání a chválení kontrolní auditu a závěrečného účtu za rok 2007 včetně opatření
3. Projednání a schválení dožinkových slavností v Podolí
4. Projednání žádosti ohledně příspěvku na hody.
5. Organizační záležitosti – stanovení termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce
– různé (např. pošta)
6. Diskuze, připomínky
7. Závěr

•

•

Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula , Vlček , Dočkalíková, Dostalík , Novák, Šebesta
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
Usnesení č.1/15-08 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

2. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva obce a činnosti Obecního úřadu od
posledního zasedání OZ konaného dne 25.3.2008, přednesená starostou obce :
(Písemné zprávy z činnosti a plnění úkolů zastupitelstva obce, výborů a orgánů obce od
posledního zasedání zastupitelstva obce jsou nedílnou přílohou tohoto dokumentu.)
(1)
•

•

Zastupitelstvo obce Podolí bere na vědomí zprávu o plnění usnesení
zastupitelstva.
Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula , Vlček , Dočkalíková, Dostalík , Novák, Šebesta
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
Usnesení č.2/15-08 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

( v 19.05 přišel zastupitel p. Filipko )
3. Projednání a schválení Kontrolní auditu a Závěrečného účtu za rok 2007 včetně
opatření
Důvodová zpráva:
Závěrečný účet
Obec Podolí hospodařila v roce 2007 podle rozpočtu ve výši 1.555.958 Kč, který byl
schválen zastupitelstvem obce. Během roku 2007 byly zastupitelstvem obce schváleny dvě
rozpočtové změny.
Počáteční stav finančních prostředků obce k 1. 1. 2007 byl 1.107.028,50 Kč. Obec měla
celkové příjmy za rok 2007 1.532.292,48 Kč, výdaje 1.157.302,63 Kč.
Konečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2007 na běžných účtech obce byl
1.451.548,35 Kč. Obec neměla k 31. 12. 2007 žádné nesplacené úvěry.

Obec obdržela následující dotace ze státního rozpočtu:
- položka 4111 neinvest.přijaté dotace na volby
- položka 4112 neinvest.přijaté dotace-rozpočet

15.000,-- Kč
6.958,-- Kč

Obec ze svého rozpočtu poskytla neinvestiční dotace:
- Městské knihovně Přerov (na nákup stálého knihovního fondu a poskytování
odborných knihovnických služeb)
2.985,-- Kč
- členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR
2.558,-- Kč
Závěrečný účet v plném znění je založen …..
Výsledky Kontrolního auditu
Závady
1.
I./ V rozvaze na účtě 314 byly zjištěny zálohy ve výši 3.000,-Opatření:
Nedostatek bude odstraněn nejpozději do 31.12.2008 a zahrnut v inventarizaci roku 2008 a
provedená oprava v účetnictví.

Rozprava :
Do rozpravy se přihlásil - p. Dostalík
Navrhl termín odstranění nedostatku z kontrolního auditu do konce měsíce července. Navrhl,
aby do opatření byla zahrnuta povinnost účetní každý rok do 15.prosince upozornit starostu a
obecní zastupitelstvo, že je případný nesoulad mezi schváleným rozpočtem a stavem na
jednotlivých rozpočtových položkách a starosty obce svolat nejpozději do 30.12. zasedání OZ
ke schválení rozpočtových změn, aby se nedostatek zjištěný při kontrolním auditu dále
neopakoval. Toto lze řešit i cestou finančního výboru, který by provedl poslední kontrolu
hospodaření do 15.prosince a na případný nedostatek poukázal.
Tento návrh p.Dostalíka byl ZO vzat na vědomí .
Návrh usnesení :
(1)

Zastupitelstvo obce Podolí dne 12. 6. 2008 projednalo a schválilo zápis
z přezkoumání hospodaření obce Podolí za rok 2007 s výhradou, které proběhlo dne
16. 4. 2008.
Zastupitelstvo obce Podolí dne 12. 6. 2008 projednalo a schválilo závěrečný účet
obce Podolí za rok 2007 a přijalo opatření k nápravě chyb a odstranění zjištěných
nedostatků:
Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula , Vlček , Dočkalíková, Filipko, Novák, Šebesta
Zdržel se :
Dostalík
Proti :
nikdo
Usnesení č. 3/15-08 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

•

•

4. Projednání a schválení dožinkových slavností v Podolí
Důvodová zpráva:
Na základě kalkulace ceny nákladů na tuto akci , neschválené finanční dotace pro Obec
z rozpočtu Olomouckého kraje ( 35.000Kč) a nevyjasněné spolupráce ostatních složek naší
obce s p. Kóšou , který neustále předává rozdílné informace o zorganizování akce a dohod
ohledně technického zajištění navrhujeme společenskou akci dožinky pod patronátem a
organizací obce zrušit .
( v 19.30 se omluvil a odešel zastupitel p.Šebesta )
Rozprava :
Do rozpravy se přihlásilo celé zastupitelstvo s kterým diskutoval p. Kóša . Vedla se
všeobecná diskuze ohledně nejasné kalkulace nákladů a výnosů,
nejasné koncepce
technického zorganizování celé akce, z které vyplynulo, že p. Kóša má zajištěny pořadatele
celé akce jinými občany než z naší obce .
Návrh usnesení :
(1)

Zastupitelstvo schvaluje zrušení společenské akce dožinky pořádanou obcí Podolí a
současně schvalujeme zapůjčit bezplatně areál Barborka k pořádání dožinek pana
Kóši jako jeho soukromou akci.
Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula , Vlček , Dočkalíková, Dostalík , Filipko, Novák,
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
Usnesení č. 4/15-08 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce.

•

•

5. Projednání a schválení ohledně příspěvku na hody.
Důvodová zpráva:
Na základě předložené žádosti p.Brázdy Vojtěcha, viz příloha, o poskytnutí příspěvku
2000-2500 Kč na zaplacení vystoupení dechové hudby v rámci hodových oslav v obci
z důvodu dodržení mnohaleté obecní tradice navrhuji žádosti vyhovět.
Rozprava :
Do rozpravy se přihlásilo skoro celé zastupitelstvo s všeobecnou podporou této akce a
vyhovění žádosti .
Návrh usnesení :
(1)

Zastupitelstvo schvaluje tuto žádost a uvolní na tuto akci 2.500,-

Výsledek hlasování k usnesení :
Pro :
Sehnula , Vlček , Dočkalíková, Dostalík , Filipko, Novák,
Zdržel se :
nikdo
Proti :
nikdo
Usnesení č. 5/15-08 bylo schváleno 6 hlasy z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva obce

•

•

6. Organizační záležitosti
Termín příštího zasedání nebyl stanoven

7. Různé - Diskuze, připomínky
Do diskuze se přihlásili :
6.1
ing. Sehnula
Ve svém diskusním příspěvku vznesl dotaz ohledně uspořádání pozemků na p. Běhala
Františka a obce Podolí na návsi dle dohod a úkolu z minulého zasedání . Pan Běhal
František se omluvil, že byl zaneprázdněn, a že celou záležitost v co nejkratší době vyřeší
8. Závěr
Jednání Zastupitelstva obce Podolí bylo ukončeno ve 20.10 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

