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Z jednání zastupitelstva
V posledním čtvrtletí roku 2015 se konala dvě zasedání
zastupitelstva obce. Opět uvádíme to nejdůležitější, co se
projednalo a schválilo. Kompletní zápisy jsou ke zhlédnutí na
webových stránkách obce.
Zasedání zastupitelstva ze dne 9. 11. 2015
Hlasováním byly schváleny nebo zamítnuty následující
jednotlivé body jednání:
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1) byla schválena smlouva se SFŽP ČR Praha o poskytnutí
podpory ve výši 52.490,89 Kč na akci „Energetické úspory
Hasičská zbrojnice“
2) byla schválena smlouva se SFŽP ČR Praha o poskytnutí
podpory ze SFŽP na akci „Návrh výsadeb dřevin v k.ú.
Podhradní Lhota“, ve výši 42.289,60 Kč.
3) byla schválena smlouva se SFŽP ČR Praha o poskytnutí
podpory ze SFŽP na akci „Mokřadní tůň Podhradní Lhota“, ve
výši 35.862,70 Kč.
4) Inventarizace majetku – byl předložen plán inventur a
sestavena inventarizační komise
5) bylo schváleno rozpočtové opatření č. 3 a 4/2015
6) bylo schváleno vyplácení prosincových mezd v prosinci
2015. Tímto se ukončí účetní rok, včetně odvodu sociálního,
zdravotního pojištění i daní z mezd.
7) byla schválena změna termínu usnesení č.5/10/2015
Z technických důvodů nebyl termín splněn. ZO projednalo a
schválilo nový termín 31. 12. 2015.
Další body jednání:
a) Aktualizace povodňového plánu, udržitelnost je 5 let.
b) Pan Jan Hradil se po zvážení vzdal z pracovních důvodů
svého mandátu v zastupitelstvu obce ke dni 9. 11. 2015.
c) Bude nutné zpracovat strategický plán obce. Pro přijetí
dotací v budoucnu bude tento plán nutný.
d) Probíhá dokončení akcí: „Energetické úspory hasičské
zbrojnice“, Návrh výsadeb dřevin v k.ú. Podhradní Lhota,
Mokřadní tůň Podhradní Lhota.
e) Do rozpočtu obce na rok 2016 bude zahrnuta koupě
pozemku pod hasičskou zbrojnicí od pana Josefa Sanitráka.
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f) V roce 2016 se plánuje oprava hospodářské budovy a
zbudování místa pro kontejnery. Vytvoří se také zastřešené
parkování pro obecní mechanizaci.
g) Zakoupit mechanizaci na zimní údržbu chodníků (smeták,
radlice, ...).
h) V sobotu 5. 12. 2015 v 15.30 hodin bude rozsvěcení
vánočního stromečku u obecního úřadu.
ch) Novoroční ohňostroj bude 1. 1. 2016 v 18.00 hodin na
návsi.
i) Zpracování veřejné vyhlášky na odvoz bio odpadu a platební
úlevy pro občany, dlouhodobě žijící mimo obec.
j) Byla jmenována nová ředitelka Mateřské školy. V konkurzu
ze dvou uchazeček byla vybrána paní Hana Šolcová
z Rajnochovic.
k) PF 2016 a kalendáře pro občany.
Zasedání zastupitelstva ze dne 14. 12. 2015
Poslední zasedání zastupitelstva roku 2015 probíhalo již
s nastupující Vánoční atmosférou, a přesto vždy na konci roku
čeká mnoho důležitých rozhodnutí, jako například schválení
rozpočtu obce na následující rok. Tentokrát byl ještě jeden
významný bod na pořadu, a to přijetí a slib nového zastupitele.
Na zasedání bylo schváleno a projednáno následující:
1) Slib složila nová členka zastupitelstva obce Marie
Žejdlíková, která jej svým souhlasem a podpisem stvrdila. Paní
Žejdlíková nastoupila na funkci zastupitele po odstoupení pana
Jana Hradila.
2) Byl Schválen rozpočet obce pro rok 2016. Příjmy i výdaje
jsou vyrovnané ve výši 5 813 600 Kč.
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3) Schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Podhradní Lhota.
4) Schválena Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, která stanoví
systém komunitního kompostování a způsobu využití zeleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce
Podhradní Lhota.
5) Schválena Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území obce Podhradní Lhota.
6) Byla schválena změna dodavatele energií a ukončení
smluvního vztahu s firmou Energie pod kontrolou.
Nastala problematická a nepřehledná situace dodávek el.
energie a plynu stávajícím dodavatelem.
7) Nákup techniky na zimní údržbu obce, především chodníků.
Jedná se o VARI systém od dodavatele p. Šobora, Hranice na
Moravě. Sestava obsahuje základní řadu VARI IV. Global +
návěs, radlici na sníh, kartáč válcový na chodníky a
převodovou skříň.
8) Schváleno rozpočtové opatření č. 5/2015
9) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí návrh
rozpočtu MAS Podhostýnska, Bystřice pod Hostýnem, příjmy i
výdaje jsou ve výši 790 tisíc korun.
10) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí návrh
rozpočtu Podhostýnského mikroregionu, příjmy a výdaje jsou
ve výši 547 tisíc korun.
11) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí návrh
rozpočtu Svazku obcí, příjmy jsou ve výši 1 000 Kč, výdaje ve
výši 2 370 232 Kč a financování ve výši 2 369 232 Kč.

-5-

12) Byla dodatečně schválena účetní závěrka Mateřské školy za
rok 2014. Hospodářský výsledek ve výši 84 319,96 Kč
a jeho převedení do rezervního fondu.
13) Byl schválen nový dodavatel plynu a elektřiny společnost
EON. Následně proběhne výběr nejvhodnějšího dodavatele.
14) Schválen odpisový plán obce pro rok 2015
15) Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce k provádění
rozpočtových změn do výše 500.000,- Kč v jednotlivých
případech a přesuny v rámci chváleného rozpočtu bez zvýšení
celkového objemu příjmů a výdajů bez omezení po celé volební
období. Důvodem pro tuto změnu je časová prodleva mezi
jednotlivými zasedáními zastupitelstva obce.
Další body jednání:
a) Dne 18. 12. 2015 v 19 hodin se bude konat vánoční večírek.
b) Bylo podáno vyúčtování dotačních titulů na akce
Energetické úspory hasičské zbrojnice, výsadby větrolamu a
zbudování mokřadní tůně.
c) Stále probíhá těžba kůrovcem zasaženého obecního lesa.
d) Žádost o dotaci pro Charitu Bystřice pod Hostýnem ve výši
18 000 Kč.
e) Žádost o příspěvek pro včelaře.
f) Žádost SDH Podhradní Lhota o zakoupení koberce do
klubovny.
g) Oprava veřejného osvětlení – výměna některých starých
svítidel.
h) Žádost o příspěvek od Města Valašské Meziříčí na opravu
jídelny v nemocnici Valašské Meziříčí.
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Studijní zahraniční pobyt Lhotského studenta
Štěpán Hlobil (žák 3. ročníku oboru Mechanik číslicově
řízených strojů) studující na SPŠ Hranice se zúčastnil odborné
praxe na Maltě. Jednalo se o projekt Erasmus+ mobilita osob
v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován
prostředky z EU pod záštitou národní agentury Dům zahraniční
spolupráce. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je šance pro
každého žáka z naší školy takto absolvovat povinnou
odbornou praxi. Všechny náklady (doprava, ubytování,
stravování) byly financovány z grantu a žáci dostali navíc ještě
finanční příspěvek na doplnění stravy a místní dopravu. Číslo
projektu: 2014-1-CZ01-KA102-000287 s názvem Z Hranic do
Evropy. Již 7x měli žáci SPŠ Hranice možnost vykonat svou
praxi v zahraničí a tento grant škola získala i na další školní
rok.
Tentokrát bylo 32 žáků v Anglii, Portugalsku (Torres Vedras a
Faro) a na Maltě. Konkrétně se jednalo o:
1. Anglii - v Portsmouth pro žáky všech oborů, kde je
zprostředkovatelská agentura Language solution zaměstnala
v reálných firmách dle zaměření oboru a zajistila jim ubytování
v hostitelských rodinách. (2.5. – 16.5. 2015 - 11 žáků, a 3
čerství absolventi – maturanti: 20.6. – 19.7. 2015).
2. Portugalsko - v Torres Vedras (pro žáky oboru CHE) –
žáci ve školní laboratoři v místní střední škole analyzovali
potraviny (3.5.-16.5. 2015 – 4 žáci).
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3. Portugalsko – v Loule, kde místní střední škola
zorganizovala praxi pro žáky oboru PO na místních hasičských
stanicích v Olhau a Faru (4 žáci, 30.5. – 20.6. 2015)
4. Maltu – ve Florianě – zde zprostředkovatelská agentura
Future Focus zajistila odbornou praxi pro žáky všech oborů
naší školy. (10 žáků, 12.9. – 26.9. 2015). Štěpán Hlobil z ME3
pracoval ve firmě Zaminox Enterprise LTD, Marsa Industrial
Estate, Marsa. Tato firma produkuje rámy na motorky, skříně a
stoly. Štěpán obsluhoval CNC stroj. O víkendu žáci navštívili
ostrov Gozo, Comino a absolvovali poznávací jízdu po Maltě

Žáci si zdokonalili své odborné dovednosti, zlepšili se
v angličtině, poznali kulturu jiné země a její pamětihodnosti.
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Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské
unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace
(sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich
obsahem.
Pavlína Vavříková, organizátorka projektu

Kulturní akce
Rozsvěcování vánočního stromu s Mikulášem
Před obecním úřadem se sešli Lhoťané se svými příbuznými a
rodinami, aby společně rozsvítili vánoční strom. Jsme rádi,
když se této akce zúčastňují také lidé z okolních vesnic. Pár
hřejivých slov pronesl starosta Petr Horáček, který tak navodil
začínající vánoční atmosféru. Sobotní podvečer doprovázela
hudba, kterou doplňovaly vystoupení žáků hudební školy na
různé hudební nástroje. Nakonec se vystoupení dočkaly i děti z
mateřské školky, které vždy přivodí úsměv na tváři nejen svým
rodičům. Tentokrát trochu zklamala technika děti z aerobiku,
které se představili se svým tanečním vystoupením. Než jim
začala hrát muzika, byli pěkně prokřehlí, ale svým vystoupením
svou tělesnou teplotu rychle dostali zpět do normálu.
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Poté už se děti nemohly dočkat, jestli zase přijde Mikuláš. A
přece přišel, obklopen anděly a čerty. Otevřel svou svatou
knihu, kde měl o Podhradní Lhotě napsáno zase pár
pochvalných a káravých vět. Obec chválil za zvelebování
obecních domů a občany svých domků. „Jen ty chodníky jsou
stále plné pastí, ale svítá se na dobré časy“. Stále se mu však
nelíbilo jak po dlouhém sezení před obchodem, pak někteří
nestihnou jako správní sedláci doběhnout domů a vykonají
potřebu někde na návsi. Ale Mikuláš je poslem dobrých zpráv a
ty v jeho kázání převažovaly. Děti se pak přímo před obecním
úřadem mohly pochlubit nějakou pěknou básničkou, nebo
písničkou, za kterou byly odměněny sladkým balíčkem. Za
zpěvu koled si všichni užili podvečerní pohodu, ke které jim už
pěkně svítil Vánoční stromek.
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Vánoční besídka v Mateřské škole
Stejně jako v jiných školách i naše Mateřská škola pod vedením
nové ředitelky tradičně pořádá Vánoční besídku. Do programu
se zapojují i ti nejmenší, kteří jsou ve školce krátce a snaží se
přispět svými dovednostmi, jak umějí. Představení navštívili
povětšinou rodiče a rodiny dětí z Mateřské školy. Je milé, vidět
jak i ti nejmenší se snaží předvést jaké básničky a písničky se
už naučili. Děti rozprostřené mezi kulisami, za doprovodu
klavíru předvedly skutečně pestré představení se širokým
repertoárem písní. Za to, je pak rodiče odvděčili velikým
potleskem.

Paní ředitelce a učitelkám v Mateřské škole tak patří velký dík,
že dokážou s tak malými dětmi připravit a nacvičit pěkné
představení.
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Trochu statistiky ze školního roku 2015/2016
Počty žáků v Základní škole v Rajnochovicích
Třída

Chlapci

Dívky

Rajnoch.

1.
2.
3.
4.
5.

Celk.
počet
15
12
13
20
11

Komárno

Ost.

7
7
7
10
6

Pohr.
Lhota
5
4
4
8
4

8
4
7
11
3

7
8
6
9
8

2
1
2
1

1

I. st
6.
7.
8.
9.

71
10
9
12
5

33
5
5
7
3

38
5
4
5
2

37
6
4
7
2

25
2
4
3
2

6
1
1
1

3
1

II. st

36

20

16

19

11

3

3

škola

107

53

54

56

37

9

6

Komárno

Ost.

1
1

1
1

Počty dětí v Mateřské škole v Podhradní Lhotě
Stupeň

Celk.
počet

Chlapci

Dívky

Rajnoch.

I. st
II. st

škola
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Pohr.
Lhota

Z denního chodu obce
Byla pořízena nová technika na zimní údržbu chodníků, jedná
se o VARI systém s kartáčem, zaměnitelným za pluh. Tento
stroj lze také využít v letním období na sečení či mulčování
trávy a další sezónní práce. Byly dokončeny jednotlivé dotační
akce: „Energetické úspory Hasičské zbrojnice, tzn. výměna
oken a zateplení, Mokřadní tůň a Výsadba alejí (větrolam).

Společenská kronika
Narodili se:
Fiala Jáchym

21. prosince 2015

Bejdák Radomír
Novosad Josef
Čech Bohuslav

17. října 2015
24. října 2015
12. prosince 2015

Zemřeli:
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Odstěhovali se:
Oliva Petr

12. listopadu 2015

V následující rubrice, kde uvádíme jubilanty obce za uplynulé
čtvrtletí, se omlouváme za chybu v minulém vydání
čtvrtletníku III/2015. Byli zde napsáni občané, kteří slaví své
jubileum ve 4. čtvrtletí roku, namísto těch ze 3. čtvrtletí jak
mělo být uvedeno. Proto v tomto čísle uveřejníme všechny
jubilanty za uplynulý půlrok 2015.
Naši jubilanti:

Červenec, Srpen, Září 2015
Kajnarová Anna
Žejdlíková Marie
Klečka František
Kappl Václav
Preislerová Anežka
Novosadová Marie
Holubová Zdeňka
Vičanová Jeanne
Pavlištíková Ludmila

70 let
92 let
82 let
88 let
82 let
82 let
70 let
50 let
83 let

Říjen, Listopad, Prosinec 2015
Hošáková Marie
Vašinová Marie
Židek Václav
Jakubovská Valerie
Jemelíková Emílie
Novosad Antonín
Měsíc František
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90 let
87 let
83 let
84 let
81 let
70 let
82 let

Tomčáková Anežka
Mičková Helena
Peřichová Olga
Dubjáková Ludmila
Mohylová Jarmila
Kaděrová Alena
Židková Ludmila

88 let
88 let
88 let
60 let
50 let
60 let
87 let

Všem oslavencům 2. pololetí 2015 přejeme hodně zdraví a
spokojenosti do dalších let.

Co nás čeká v 1. čtvrtletí 2016
9. ledna 2016
30. ledna 2016
6. února 2016
6. února 2016
13. února 2016

Tříkrálový ples
kulturní dům Podhradní Lhota
Hasičský ples
kulturní dům Rajnochovice
Vodění Medvěda
Obec Podhradní Lhota
18. Valentýnský Karneval
kulturní dům Podhradní Lhota
Myslivecký ples
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
Vydal: Obecní úřad Podhradní Lhota. Dne 15. ledna 2016
Distribuce: Neprodejné, do schránek občanům obce, na obecním úřadě, na
webových stránkách obce www.podhradnilhota.cz
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