
Obec Podveky 

Zastupitelstvo obce Podveky 

 

Usnesení z devátého zasedání zastupitelstva obce Podveky, 

konaného dne 3.6.2020 

1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí ověřovatele zápisu pana Jiřího Beneš a 

pana Jaroslava Kalaše z 9.zasedání ZO Podveky. Zapisovatele zápisu a 

zpracovatele usnesení z 9.zasedání paní Dagmar Kalašovou. 

2) Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání dle pozvánky včetně jeho 

doplnění. 

3) Zastupitelstvo obce schválilo vést rozpravu, diskusi ke každému bodu zvlášť. 

Návrh na usnesení také u každého bodu zvlášť veřejným hlasováním (aklamací) 

4) Zastupitelstvo obce schválilo zápis ze zasedání ZO ze dne 5.3.2020. 

5) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. II/2020. 

6) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis finančního výboru.   

7) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 

1.6.2020.  

8) Zastupitelstvo obce Podveky projednalo návrh účetní závěrky za rok 2019. 

Zastupitelstvo obce Podveky nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla 

v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a 

poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

Zastupitelstvo obce Podveky tímto schválilo účetní závěrku obce Podveky za 

rok 2019 bez  výhrad.  

Zároveň zastupitelstvo obce rozhodlo o převedení výsledku hospodaření ve 

výši 634. 861,90 Kč v roce 2020 na účet 432 30 Výsledek hospodaření minulých 

účetních období hlavní činnosti.  

O schválení účetní závěrky Obce Podveky za rok 2019 bude vypracován 

Protokol, který bude v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30.6.2020 

odeslán do Centrálního systému účetních informací státu podle technické 

vyhlášky o účetních záznamech. 

 

 



9) Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet za rok 2019 v obci Podveky bez 

 výhrad. 

10)Zastupitelstvo obce bere na vědomí Návrh závěrečného účtu Mikroregionu 

za rok 2019. 

11) Zastupitelstvo obce schválilo uzavřít nájemní smlouvu za symbolickou cenu 

100,- Kč na pozemek č. 326 v k.ú. Podveky s Římskokatolickou církví. 

12)  Zastupitelstvo obce schválilo  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – Podveky, kabel nn pro 

parc. č. 34 v k.ú. Podveky s ČEZ Distribuce. 

13) Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace na akci “ Rekonstrukce hřiště 
v části obce Útěchvosty“ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace. Zastupitelstvo zplnomocňuje paní starostku k podpisu smlouvy. 

14) Zastupitelstvo obce schválilo požádat  paní K. K.  o předložení  záznamu 
předběžného přeměření k posouzení zastupitelstvem.  K předběžnému měření 
pozemku stavební č.70/1 v k.ú. Podveky   nebyla obec jako vlastník sousedního 
pozemku  č. 744/2 v k.ú. Podveky přizvána.  Pokud záznam nebude předložen, 
obec nechá hranici zaměřit na vlastní náklady. 

15) Zastupitelstvo obce schválilo oslovit majitele pozemků, aby podali žádost o 

odkoupení pozemků č. 689/26, stavební č. 38 a č. 40. 

16) Zastupitelstvo obce schválilo  záměr na  pronájem 20 m2 pozemku č. 735 

v k.ú. Podveky  za 5,- Kč za metr a rok. Záměr bude zveřejněn a projednán na 

OZ v září. 

17) Zastupitelstvo obce  projednalo  petici o likvidaci splaškové vody v částech 

obce Podveky-Ježovice, Útěchvosty a Zalíbená  a  schválilo stanovisko obce, že 

na  ČOV v Podvekách bude přivedena odpadní voda tlakovou kanalizací  občanů 

z Podvek a z osad Ježovice, Útěchvosty a Zalíbená je zajištěno navážení  

odpadních  vod do akumulační jímky  u ČOV v Podvekách, odkud se bude  

postupně vypouštět odpadní voda do ČOV. Náklady na likvidaci odpadních vod 

budou mít všichni občané  Podvek a osad stejné. Na přívod tlakové kanalizace 

ze všech osad, obec nemá finanční prostředky a  s tímto investičním záměrem 

se bude počítat v dalších letech.   

18) Zastupitelstvo obce schválilo zpracování posudku na úpravu rychlosti na 

místní komunikaci  č. 744/2 v Podvekách dopravním inženýrem. 



Toto usnesení je upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a 

podle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR „Genereal Data 

Protection Regulation“. 

 

Na úřední desce Obecního úřadu Podveky a na elektronické desce obecního úřadu Podveky 

http://www.podveky.cz 

 

 

 

 

 

……………………………………………  ……………………………………..  ……………………………… 

     Rostislav Vizner   Mgr.Marek Kulhánek      Eva Mottlová 

místostarosta obce Podveky  místostarosta obce Podveky  starostka obce Podveky 

 

 

 

 


