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Vydává obecní úřad Podmolí na základě usnesení zastupitelstva č.3/2006 ze dne 3.12.2006 

 
Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 3.12.2006 usneslo, že pro větší informovanost občanů Podmolí o 

dění v obci a o vlastní činnosti  zastupitelstva bude  vydáván příležitostně (dle potřeby) informační leták pro 

občany Podmolí s názvem „Podmolský zpravodaj“. Cílem je širší zapojení občanů do věcí veřejných v obci a 

větší veřejná kontrola činnosti zastupitelstva obce.  

               Zastupitelstvo přivítá jakékoliv podněty a příspěvky občanů k  dění v obci (negativní i pozitivní) a věří, 

že při jejich řešení se zastupitelstvu podaří najít řešení, které bude vždy v zájmu občanů.  

 

Vážení spoluobčané, 
vzhledem ke skončení kalendářního roku, využiji této příležitosti seznámit Vás v krátké 
rekapitulaci s činností zastupitelstva.  
 
1) 1.8.2007 byla v obci zahájena výstavby splaškové kanalizace, kdy firma ALPINE stavební 
společnost CZ a.s. která vyhrála výběrové řízení se zavázala   toto dílo zhotovit za 
16.261.881,-Kč, kdy 80 % bude hrazeno ze Státního fondu životního prostředí. V současné 
době  je proinvestováno o málo více než 50 %.  
 
2) Při výstavbě splaškové kanalizace bylo zjištěno, že je potřeba částečně opravit i některé 
úseky dešťové kanalizace, což zastupitelstvo obce schválilo a potřebné opravy provedla taktéž 
firma ALPINE, ale samozřejmě na samostatnou smlouvu o dílo, a náklady nesla obec. 
Doposud se jednalo o částku 830.000,-Kč 
Úsek děšťové kanalizace na návsi od čerpací stanice směrem ke kapličce byl vyměněn, 
protože chybou projektu byla splašková kanalizace neprojektována na dešťovou. Tato 
přeložka bude  fakturována jako více práce po skončení splaškové kanalizace. Bude se jednat 
o částku nad 200.000,-Kč. 
 
3) Dotace – obec požádala Krajský úřad odbor životního prostředí o dotaci na výstavbu 
splaškové kanalizaci ve výši 10 % z nákladů stavby, což byla nejvyšší možná žadatelná 
částka. Zastupitelstvo kraje rozhodlo, že obci Podmolí přidělí dotaci ve výši 1.600.000,- Kč a 
dne 17.12.2007 starosta podepsal smlouvu s krajem a k dnešnímu dni již tuto částku má obec 
na účtu.  
Dne 23.12.2007 – obec podala žádost o dotace na Státném zemědělském intervenčním fondu 
na opravu místních komunikací. Rozpočet na opravu místních komunikací a chodníků činí 
více než 4.400.000,-.Kč. V případě úspěšného vyřešení naší žádosti je možné přidělení dotace 
až do výše 90 %. Jedná se o peníze z EU z programu rozvoje vesnice, který je určen pro obce 
do 500 obyvatel. 
V příštím roce bude potřeba v rámci obce a jeho zásahové požární jednotky řešit absolutně 
nevyhovující motorovou stříkačku z roku 1970 a snažit se na nákup nové sehnat dotaci. 
 
4) Státní silnice průtah obcí od Mašvic na Lukov. Na základě žádosti obce Podmolí  Správa a 
údržba silnic Brno, jako vlastník této komunikaci , ji zařadila do plánu na rok 2008, kdy by 
byl položen nový koberec. SUS Znojmo si již nechala udělat rozpočet stavby. Vše ale záleží 
na finančních prostředcích, které má SUS Znojmo přidělené na opravy silnic v okresu. 
Pravděpodobnost, že tento úsek bude realizován záleží i na tom jaká bude zima, respektive 
jestli budou úspory na údržbu silnic v zimním období. 
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5) Místní komunikace – byl zpracován tzv. pasport místních komunikací, který je nutný 
k žádosti o dotaci, dále se vyjádřily všechny zainteresované orgány ( NP, život. prostředí 
MěU, E-ON, RWA,  O² atd.) aby mohl stavební úřad Měst.U Znojmo vydat rozhodnutí a 
povolil opravu těchto komunikací. Rozhodnutí stavebního úřadu bylo podmínkou k podání 
žádosti o dotaci. Teď nám nezbývá než čekat a doufat, abychom dotaci dostaly, protože na to, 
aby opravu platila sama obec, jednak obec nemá, ale i kdyby měla, byla by chyba nesnažit se 
získat dotace. V případě nepřiznání žádosti nyní, budeme žádat v dalších vypsaných 
termínech. 
 
6) Sbor dobrovolných hasičů – SDH Podmolí patří poděkování zastupitelstva za jeho činnost, 
a to jak za pořádání Hasičského plesu, Posvícení tak za účast na soutěžích v rámci okresu, 
kterých se letos zúčastnili v Bezkově, Citonicích a Podmolí.  
 

7) Nové www stránky obce – obec nechala udělat nové internetové stránky obce, kde je 
umístěno i několik stovek fotografií o obci a s dění v obci a například v odkazech mnoho 
důležitých internetových adres, které je ze stránky obce možno otevřít a z tisku, kde budou  
umístěny všechny články z tisku týkajících se Podmolí a regionu.. Stránky obce budou na 
stejné adrese www.podmoli.cz jako ty původní. Protože je instaluje jiná firma, než ty původní 
nastalo určité zdržení, ale měli by být přístupné během 1 týdne v lednu 2008. 
 
8) Majetek obce – obec v letošním roce prodala dva obecní pozemky. Jednak manželům 
Polanským  parcelu 1517/15 o výměře 47 metrů ( vjezd do jejich nemovitosti) a panu Luboši 
Růžičkovi parcelu 14/1 o výměře 325 m² na výstavbu RD. 
Obec dále odkoupila  Havlíkových pozemek na návsi č-p- 30/2 o výměře 123 m² 
 

9) Šobes – Obec podala žalobu o určení vlastnictví na pozemky-vinice- na Šobesu, které byly 
prodány Znovínu Znojmo v roce 1995, protože prodej byl uskutečněn v rozporu s platným 
zákonem o obcích. Okresní soud  dne 13.12.2007 rozhodl, ze vlastníkem bude i nadále 
Znovín Znojmo s tím, že prodej byl uskutečněn v rozporu se zákonem, ale Znovín to údajně 
nevěděl a protože od prodeje uplynulo 12 let, podle soudu Znovín Znojmo tyto pozemky tzv. 
vydržel v dobré víře. Z toho vyplývá, že žaloba měla být podána nejpozději 11.12.2005 . Pak 
by nemohl institut vydržení být uplatněn a obec by získala pozemky na Šobesu zpět. Písemné 
vyhotovení a odůvodnění rozsudku nebylo dosud obci doručeno.  
 

10) Dne 19.12.2007 podal pan Pavel Kleban starostovi obce písemnou rezignaci na funkci 
zastupitele obce k 31.12.2007. Zastupitelé s tím byli seznámeni na jednání zastupitelstva 
téhož dne. Od 1.1.2008 bude zastupitelstvo šestičlenné, protože pan Kleban byl jako 2 volený 
náhradník. 
 

Zastupitelstvo žádá občany obce, aby při oslavách příchodu nového roku v případě používání 
zábavné pyrotechniky, dbali na bezpečnost svou i svých spoluobčanů a také požárních 
předpisů.  
 
Úplně na závěr mi dovolte jménem zastupitelstva popřát Vám všem  do nového roku hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti a hodně úspěchů v osobním i pracovním životě.  
 

  

V Podmolí 31.12.2007 
 
Starosta obce Bc. Josef Frélich 


