Z Á P I S č. 3/2013
ze

zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 29. 5. 2013
v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni :

dle presenční listiny /

7 přítomných/

Program :
1.

Zahájení

2. Schválení programu
3.

Jmenování ověřovatelů zápisu

4.

Volba návrhové komise

5.

Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva č.2/2013

6.

Kontrola usnesení

7.

Účetní uzávěrka městyse za rok 2012

8.

Rozpočtové opatření č. 2/2013

9.

Péče o zeleň – průběh prací

10.

Informace o investičních a údržbových pracech, informace o stavu dotací

11.

Různé

-

přeložení dětského dne

-

Hornforum – smlouva o spolupráci -

-

anketa stř. kraje

-

ukončení nájmu obchodu v Lovčicích – nový pronájem

-

fotbalový turnaj „starých gard“

vystoupení

- zájem o dotace na pořízení kotlů

- nabídka obecně prospěšné společnosti „Energie pod kontrolou pro
obce a města“

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů
zastupitelstva je
přítomno
7 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2.

Předložený program jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně.

3.

Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu : Gdovínová Božena, Vraný Libor st.

4.

Do návrhové komise byli navrženi: Horálek Ladislav, Heřmánek Petr
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

Usnesení č. 209 – schváleno

5.

Schválení zápisu

ze zasedání zastupitelstva č.2/2013

Usnesení č. 210 – zastupitelstvo městyse schvaluje zápis č.2/2013
v předloženém znění
Hlasování:

6.

pro: 7

proti: 0

Kontrola usnesení
č. 176/a – ze dne 19.12.2012 – schválení rozpočtu na rok 2013

Usnesení č. 211 – zastupitelstvo městyse revokuje usnesení 176/a
doplňuje jej o:

a

Rozpočet byl schválen v plném souladu s návrhem rozpočtu jako přebytkový.
Příjmy :

8 050 000,- Kč

Výdaje :

7 517 000,- Kč

Rezerva:

533 000,- Kč

viz příloha – schválený rozpočet
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

č. 194 – oprava kapličky Zaříčany – je předmětem dnešního jednání
č. 205 – aktualizace dokumentů k požární ochraně
Starosta informoval o průběhu kontroly ze strany HZS 7.5.2013.
Výsledky kontroly budou zapracovány do dokumentů řešících požární ochranu v souladu
s tímto usnesením.
č. 208 - aktualizace smluv se subjekty hospodařícími na pozemcích městyse –
průběžně je zpracováváno

7.

Účetní uzávěrka městyse za rok 2012
Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku městyse za rok 2012.

Usnesení č. 212 – zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku městyse Bílé Podolí
za rok 2012.
Hlasování:

8.

pro: 7

proti: 0

Rozpočtové opatření č. 2/2013

V návaznosti na dosavadní výsledky hospodaření, změny v čerpání v jednotlivých
kapitolách, projednalo zastupitelstvo rozpočtové opatření č,2/2013
Usnesení č. 213 – zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013
v předloženém znění.
Hlasování:

9.

pro: 7

proti: 0

Péče o zeleň – průběh prací

Starosta informoval o průběhu zabezpečení péče o zelen a plánovaných dalších
pracích souvisejících s údržbou. Diskuse členů zastupitelstva se týkala ztížených
podmínek sekání trávy, počtu pracovníků na VVP, potřeb v jednotlivých vesnicích atd.
Zastupitelstvo konstatovalo, že přes nepřízeň počasí se daří zvládat sekání trávy.
Ostatní práce jsou plánované po zlepšení počasí.

10. Informace o investičních a údržbových pracech, informace o stavu dotací
Zastupitelstvo projednalo plánované investiční a údržbové práce:

a)

Zateplení a změnu tepelného zdroje v objektu OÚ + MŠ.

Zastupitelstvo se seznámilo se zadávací dokumentací pro výběrové
řízení, která vychází z prováděcí dokumentace. Konstatuje, že došlo k navýšení ceny
z 2 214 720 Kč / na kterou byla přidělena dotace/ na 3 327 500,- Kč. Vzhledem k tomu,
že navýšení by musel hradit městys/ plus naši původní spoluúčast cca 635 tis. /
zastupitelstvo konstatovalo neefektivnost takovéto investice.
Usnesení č. 214 –
a) zastupitelstvo rozhodlo nevypisovat výběrové řízení na tuto akci.
b) zastupitelstvo ukládá starostovi zjistit důvody, proč došlo k takovému
nárůstu rozpočtovaných nákladů.
c) vzhledem ke špatnému stavu oken oslovit firmy s poptávkou na jejich
výměnu a řešit zateplení stropu.
termín: 30.6.213
zodpovídá: starosta
Hlasování:

b)

pro: 7

proti: 0

Oprava kapličky v Zaříčanach

Zastupitelstvo projednalo v návaznosti na usnesení č.194 nabídky firem na její
opravu.
Osloveni byly čtyři dodavatelé, jeden se přihlásil na základě informací na
obecním webu.
Městys obdržel tři nabídky, které byly projednány na pracovní poradě členů
zastupitelstva.
Usnesení č. 215 – zastupitelstvo schvaluje přidělení opravy kapličky
v Zaříčanech fi Slavík Václav, Semtěš.
Ukládá uzavřít smlouvu s tímto dodavatelem.
termín: 15.6.2013
zodpovídá: starosta

c) Zastupitelstvo projednalo postup plánovaných oprav tak jak jsou dány
schváleným plánem. Konstatuje, že práce probíhají dle plánu, některé práce se opozdily
vzhledem k nepřízni počasí.

11.

Různé

-

Přeložení dětského dne
Vzhledem k nepřízni počasí se dětský den překládá na 22.6.2013

-

Smlouva s občanským sdružením Hornforum

Usnesení č. 216 – zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolupráci s os Hornforum,
příspěvek ve výši 10 tis. Kč. Společnost zajistí vystoupení dne 21.6.2013 v 19,00 hod
v kostele v Bílém Podolí.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

- Informace o průzkumu Středočeského krajského úřadu na poskytnutí
dotací na nákup nízkoemisních kotlů na vytápění – bude vyvěšeno na ÚD a internetu

- zastupitelé se seznámili se zastiňovací studií, kterou musel OÚ nechat
vypracovat v souvislosti s opravou střechy nad MŠ na základě požadavku majitele
sousední nemovitosti.

-

Turnaj starých gard – tradiční fotbalový turnaj

Usnesení č. 217 – zastupitelstvo schvaluje příspěvek na ceny 2 500,- Kč
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

- zastupitelé vzali na vědomí ukončení nájmu provozovatelky obchodu v
Lovčicích a schválili záměr urychleně řešit nového nájemce

- nabídka obecně prospěšné společnosti „Energie pod kontrolou pro
obce a města“ zastupitelé se seznámili s nabídkou ops. K této problematice se vrátí na
příštím zasedání

Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu:

Gdovínová Božena …………………………………………...
Vraný Libor st.

Vyvěšeno dne ……………………………………
Sejmuto dne …………………………………………..

……………………………………………

