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Z jednání zastupitelstva
Na konci září 2016 proběhlo jediné zasedání zastupitelstva 3.
čtvrtletí. Kompletní zápis naleznete jako obvykle na webových
stránkách obce.
Zasedání zastupitelstva ze dne 26. 9. 2016
Hlasováním byly schváleny nebo zamítnuty následující body
jednání:
1) Byl schválen prodej pozemku v k. ú. Podhradní Lhota p. č. st.
164, o výměře 65 m2 pod chatou č. e. 9 paní Ivany Žídkové
Kunovské.
2) Byl schválen prodej pozemků v k. ú. Podhradní Lhota p. č
699/21, 699/22, 699/24, o celkové výměře 98 m2 v areálu
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bývalého Zemědělského družstva na Žádost společnosti FIALA
Stolařství, s. r. o.
3) Byla schválena koupě pozemku v k. ú. Podhradní Lhota p. č.
94/2, o výměře 282 m2 pod místní komunikací ve vlastnictví
společnosti FIALA Stolařství, s. r. o.
4) Byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene na p. č.
702/2, 1168/1 v k. ú. Podhradní Lhota na cvičišti SDH Podhradní
Lhota
5) Byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene na p. č.
1222/1 v k. ú. Podhradní Lhota u jídelny
6) Byla schválena smlouva o zřízení věcného břemene na p. č.
1222/1, 1222/37 v k. ú. Podhradní Lhota úprava NN – Obec
7) Byla schválena žádost o příspěvek na kulturní akci – tábor
Stroj času Františka Žídka ml. ve výši 2.000 Kč pro děti
z Podhradní Lhoty a Rajnochovic.
8) Výběr dodavatele prací – rekonstrukce chodníku od č. p. 21
po č. p. 89. Byli osloveni 3 dodavatelé: Zastupitelstvo projednalo
nabídky na rekonstrukci chodníku od Adamového č.p. 21 po
hájenku č.p. 89. Byly osloveny 3 firmy, které dle zadání
předložily následující nabídky:
a) Jaroslav Hruška, Rajnochovice - nabídku nepředložil.
b) Tomáš Konečný – zednictví, Bystřice pod Hostýnem - cenová
nabídka 802.109 Kč s DPH
c) Aleš Zichala, Podhradní Lhota – cenová nabídka 671.400 Kč
s DPH.
Hlasováním zastupitelstvo rozhodlo o dodavateli: Vítězná
nabídka od Aleše Zichaly. Zastupitelstvo obce pověřuje také
starostu k podpisu smlouvy o dílo.
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9) Zastupitelstvo odhlasovalo účast na elektronické dražbě
nemovitosti č. p. 75.
10) Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 2,3/2016.
Další body jednání:
a) Bude zrušena prezentace na stránkách Regionweb Uh. Brod.
b) Starosta se zúčastnil dne otevřených dveří v nemocnici v
Kroměříži.
c) Starosta odmítl nabídku firmy Atomikon s.r.o. – aplikace
portálu s informacemi o katastru, dopravní pasport, světelný
pasport apod. Důvodem zamítnutí je, že tyto informace jsou k
dispozici z krajského úřadu zdarma.
d) Výpověď smlouvy s firmou Extéria, s. r. o., Ostrava o
poskytování BOZP a PO. Důvodem je vysoká cena.
e) Byl stanoven termín pro rozsvěcování vánočního stromku.
Sobota 3. 12. 2016 v 16 hodin.
f) Zvýšená cena stravného v jídelně na 60 Kč.
g) Zřízena skupina MAP – místní akční plán, strategický plán
obce, na základě tohoto se můžou podávat žádosti o dotace.
h) Je opravena hospodářská budova za obecním úřadem. V plánu
je přístřešek pro traktory. Ve školce byly opraveny sociálky.
Proběhla rekonstrukce vzduchotechniky v jídelně. Byl upraven
prostor u kulturního domu.
ch) Jednání o pozemku u chat k prodeji panu Chmelařovi nebo
paní Žídkové.
i) Účast zástupců obce na srazu Lhot v Ostrožské Lhotě.
j) Obnovení Vítání občánků v obci. Termín stanoven na neděli
20. 11. 2016 v 15 hodin.
k) Záměr koupě obecního osobního automobilu.
l) Zjistit podmínky na dotace k zakoupení obecního traktoru.
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Napsali o nás
„Vedení Podhradní Lhoty plánuje cyklostezku, obec ale
trápí administrativa“
Stavbu cyklostezky, ale i opravy chodníků začali letos řešit
v Podhradní Lhotě: vedení obce ovšem podle tamního starosty
zatěžují zbytečné administrativní úkony. I přesto už ale stihli
opravit část osvětlení a udělali také zásadní pokrok ve stavbě
vjezdu k hasičárně.
„Konečně se nám podařilo koupit pozemek pod hasičskou
zbrojnicí a jejího okolí, což bránilo v pokračování a celkové
výstavbě vjezdu, parkovacího místa a prostoru pro kontejnery na
tříděný odpad," vysvětlil lhotský starosta Petr Horáček
Místo leží přímo mezi obecním úřadem a opravenou
hospodářskou budovou, částečně pak právě na pozemku, který
obec odkoupila: tím se uvolnil prostor pro výstavbu.
„Také jsme pokračovali v části rekonstrukce veřejného osvětlení
v místní části Pod hradem a podařilo se nám vybudovat parčík
v místní části Kříbek," vyjmenoval starosta s tím, že všechny
akce financovala obec z vlastních zdrojů.
„Na prázdniny jsme pak naplánovali rekonstrukci sociálního
zařízení v mateřské škole a také opravu vzduchotechniky
v kuchyni stravovacího zařízení, v novém školním roce dojde
také na opravu chodníků okolo místní komunikace od návsi
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směrem na Kříbek, což zaplatíme také z vlastních financí,"
dodává Petr Horáček.
Obec navíc pracuje také na stavbě cyklostezky. „Povede od
hranic katastru s Kunovicemi okolo vlakového nádraží, tedy až
po začátek naší obce,"
popsal starosta.
K tomu
ale
obec
potřebuje geometrický
plán jako podklad pro
výkup
pozemků
a
následně podá žádost
o dotace.
Cyklostezka, ilustrační foto

„Co nás nejvíc trápí, je šílená, zbytečná a přebujelá administrace
a doslova papírová šikana. Jsme samospráva a i na
tisícikorunový příspěvek třeba na autobus či nějaké vybavení pro
naše děti či spolky musíme dělat smlouvy, schvalovat, dopředu
zveřejňovat a následně nechat prokazovat vyúčtování, kde to
pomalu ani nejde," postěžoval si závěrem starosta Podhradní
Lhoty.
Daniela Zedníčková
Zdroj: http://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region
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SDH Podhradní Lhota ve třetím čtvrtletí
Třetí čtvrtletí bývá pro Sbor dobrovolných hasičů velmi pestré.
Vrcholí akce, které se připravují v průběhu celého roku.
Jednou z největších akcí pořádanou SDH je POUŤOVÁ
ZÁBAVA – jedná se o akci, kde se sejde mnoho místních,
rodáků i přespolních, aby se pobavili a povykládali si, jak se
daří…
Letos jsme obnovili starší tradici a uspořádali zábavu na
Výletišti, které patří TJ Sokol Podhradní Lhota. Pro spokojenost
návštěvníků byla letos změněna i hudební produkce. Zahrála
nám kapela Motus, jejíž někteří členové vzpomínali, jak tady
v Podhradní Lhotě hráli „někdy“ v 80. letech. Akce byla
nachystána venku a na nepřízeň počasí jsme ani nechtěli myslet.
Zase jsme se ubezpečili, že větru, dešti neporučíme, tak
v podvečer začalo pršet. Ale na to, že půl hodiny před začátkem
zábavy byl docela ještě silný „slejvák“ – dorazilo nakonec jako
obvykle cca 400 lidí. Nelze určit podle počtu vstupenek, protože
někteří vynalézavci si našli jiný vstup než boční bránu…
Překvapilo mě, že i přes prvotní nepřízeň počasí dorazilo více
přespolních návštěvníků než místních občanů…
Ohlasy na tuto akci převažovaly kladné. Návštěvníkům se líbila
změna kapely i návrat zábav na Výletiště.
Ani jsme nevypadli z tempa a hned další víkend jsme pořádali
ve spolupráci s Obcí Podhradní Lhota hasičskou SOUTĚŽ „O
pohár starosty Obce Podhradní Lhota“ zařazenou do
Podhostýnské hasičské ligy. Této akce se zúčastnilo 39 družstev
nejen z blízkého okolí. V mužské kategorii zvítězilo družstvo
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z Pravčic s časem 17:30 a v ženské kategorii družstvo ze Špiček
z přerovského okresu.
Počasí této akci přálo a mohli jsme si užívat krásných letních
teplot, při kterých nás ochlazovalo pivečko, studená točená
sodovka i točená zmrzlina.
Neuplynul ani měsíc a už byla na řadě první pátek v září NOČNÍ
SOUTĚŽ, kde hasičské sbory vyzkoušely svou připravenost na
zásahy ve ztížených podmínkách. Zúčastnilo se jí 44 družstev i
mnoho dalších návštěvníků. Za muže zvítězily Tošovice s časem
15:04 a ženskou kategorii ovládly Tučapy z nedalekého okolí.
Tato soutěž byla obohacena novou průhlednou podsvícenou
kádí, na jejíž výrobě se několik členů SDH podílelo pár jarních
měsíců. Velký dík patří Obci Podhradní Lhota a firmě
Mipamont, s.r.o. za podporu při výrobě kádě.
Mimo tyto akce pořádané u
nás v Podhradní Lhotě se
sportovní družstvo mužů
účastnilo
mnoho
hasičských soutěží, kde
poměřili síly s jinými
sbory a zároveň úspěšně
reprezentovali Obec Podhradní Lhota. Ve vysoké konkurenci se
náš tým dokázal mnohokrát prosadit na pohárové pozice.
Soutěže - Valašská Bystřice, Kašava noční, Leskovec, Velká
Lhota, Vysoká, Karolín noční, Rychlov do skály, pro ně byly
vítězné.
Již víc jak rok sbor pracuje s mladými hasiči, kteří se na
trénincích připravují na soutěže hry PLAMEN – trénují požární
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útok, štafetu dvojic, zdravovědu, uzlování, topografii a další
aktivity.

V tomto období se nám podařilo s pomocí Obce Podhradní
Lhota nechat zapojit vlastní elektrickou přípojku na cvičišti,
abychom nemuseli být závislí na dodávce elektřiny z jiné
přípojky. Naše aktivita tímto nekončí, čeká nás Memoriál
Davida Žejdlíka a v podzimním období se bude zásahová
jednotka účastnit mnoho školení – strojníků, velitelů, nositelů
dýchací techniky atd. Tyto školení jsou velmi důležité pro
akceschopnost jednotky v obci a členové zásahové jednotky se
jich zúčastňují ve svém volném čase.
Děkujeme všem, kteří podpořili námi pořádané akce pro vás –
jak svou účastí, tak i jiným způsobem. Nadále budeme vyvíjet
naši činnost pro veřejnost, věnovat se mládeži a dodržovat
vysokou akceschopnost zásahové jednotky.
Marie Žejdlíková
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Z denního chodu obce
Realizované projekty:
1) Rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí mateřské školy.
2) Rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni jídelny.
3) Úprava a vydláždění prostoru mezi obecním úřadem a
hospodářskou
budovou
pro
umístění
kontejnerů
na tříděný odpad a jako parkovací plocha pro techniku obce.
Připravuje se:
1) Rekonstrukce chodníku od návsi po křižovatku na Kříbku po
levé straně.
2) Opravy a modernizace venkovního zařízení a vybavení
Mateřské školy.
Probíhá tradiční úklid obce před zimním období a příprava
techniky na zimní údržbu.

Společenská kronika
Zemřeli:
Vičan Alois

30. září 2016

Přistěhovali se:
Žejdlíková Olena
Žejdlíková Evelína
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26. září 2016
26. září 2016

Naši jubilanti:
Červenec 2016
Žejdlíková Marie

93 let

Srpen 2016
Klečka František
Valentová Helena
Kappl Václav
Novosadová Marie
Doležel František

83 let
70 let
89 let
83 let
80 let

Září 2016
Rábl Lubomír
Mikula Vincent
Novosadová Jana
Pavlištíková Ludmila

70 let
60 let
50 let
84 let

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.

Co nás čeká ve 3. čtvrtletí 2016
5. listopadu 20:03
20. listopadu 15:00
3. prosince 16:00
17. prosince 17:30

Podzimní ladění - Rajlhoťáci
Kulturní dům Rajnochovice
Vítání občánků nar. 2014-2016
Jídelna obce
Rozsvěcování Vánočního
Stromku s Mikulášem
Vánoční koncert Mezříčanu
Kulturní dům Podhradní Lhota
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Úřední hodiny Obecního úřadu:
Účetní, podatelna
Pondělí
8:00 – 11:30 13:00 – 15:00
Středa
8:00 – 11:30 13:00 – 17:00
Pátek
8:00 – 11:30
Včetně ověřování podpisů a listin
Starosta
Pondělí
Středa
Pátek

8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30

13:00 – 15:00
13:00 – 16:00

Kontakty
Tel.: 573 391 273, 725 126 604
Email.: obec@podhradnilhota.cz, Web: www.podhradnilhota.cz
Facebook: https://www.facebook.com/Podhradní Lhota

Vydal: Obecní úřad Podhradní Lhota. Dne 20. října 2016
Distribuce: Neprodejné, do schránek občanům obce, na obecním úřadě, na
webových stránkách obce www.podhradnilhota.cz
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