Z Á P I S č. 7/2013
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 23. 10. 2013
v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni : dle presenční listiny , 7 zastupitelů

Program : 1. Zahájení
2. Schválení zápisů č.5/2013 a č.6/2013
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Výsledky hospodaření městyse za období I-3 Q/2013
5 . Rozpočtové opatření č. 5/2013
6. 53. výzva OPŽP – výstavba kanalizace Bílé Podolí – Zaříčany
7. Přidělení dotace na 1. etapu výstavby kanalizace
8. Příprava rozpočtu na rok 2014
9. Zadání územního plán městyse Bílé Podolí
10. Požární ochrana – aktualizace
11. Investiční a údržbové práce – stav a příprava
12. Výroční zpráva o činnosti Základní školy
13. Různé – připravenost voleb do poslanecké sněmovny
- zájemce o odkup pozemku ve vlastnictví městyse

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 7 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Předložený program jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně.
2. Schválení zápisů č.5/2013 a č.6/2013
Usnesení č. 231 – zastupitelstvo schvaluje zápisy č.5/2013 a č.6/2013 v předloženém znění
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu : Bíža Oto, Bohatý Bohumil
4. Výsledky hospodaření městyse za období 1 – 3 Q/2013
Hospodářka městyse okomentovala výsledky hospodaření městyse k 30.9.2013. Diskuse se
zaměřila na čerpání konkrétních akcí, plnění příjmů a výhledu do konce roku.
Zastupitelé konstatovali, že výsledek odpovídá plánovaným nákladům a příjmům a je kladný.
Usnesení č. 232 – Zastupitelstvo schvaluje výsledky hospodaření k 30.9.2013 /viz.příloha /
Hlasování: pro: 7
proti: 0
5. Rozpočtové opatření č. 5/2013
Předložené rozpočtové opatření reaguje na změny v čerpání rozpočtu.
Usnesení č. 233 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření v předloženém znění.
/viz. příloha/
Hlasování: pro: 7
proti: 0
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Starosta informoval o stav podání žádosti o dotaci v rámci 53.výzvy OPŽP. Výzva byla podána
první den vyhlášení tj. v pátek 11.10.2013. Výzva byla uzavřena v pondělí 13.10. po naplnění.
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí
7. Přidělení dotace na 1. etapu výstavby kanalizace
Starosta informoval o sdělení o přidělení dotace od Stř. kraje na I. etapu výstavby kanalizace.
Žádost o tuto dotaci jsme podali s cílem řešit situaci kdy máme vybudovanou ČOV / dokončena v r. 2009 / bez toho, aby byla uvedena do provozu. Nejistota je v její funkčnosti popř. dodržení parametrů čištění.
Cílem je připojit část obyvatel Zaříčan a zprovoznit ČOV. Rozpočtované výdaje na tuto akci jsou
ve výši 3999 511,- Kč. Dotace je ve výši 3 799 536,-Kč. Naše spoluúčast je tedy 199 975,- Kč.
Diskuse zastupitelů se týkala reálnosti spuštění ČOV, připojení obyvatel, zabezpečení možnosti
zavážení a dalších provozních záležitostí spojených s uvedením ČOV do provozu. Na akci
proběhlo výběrové řízení v loňském roce, realizaci tedy po obdržení dotace nic nebrání.
Usnesení č. 234 – Zastupitelstvo schvaluje přijmutí dotace od Stř. kraje na realizaci I. etapy
výstavby kanalizace ve výši 3 799 536,- Kč.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
8. Příprava rozpočtu na rok 2014
Starosta informoval o přípravě rozpočtu na rok 2014. Zdůraznil náklady, které vyplynou z nezbytných oprav a případných spoluúčastí ve vazbě na dotace o které jsme žádali.
Zastupitelé se dohodli, připravit své návrhy do příštího jednání zastupitelstva tak, aby mohl být
zpracován rámcový plán na příští rok a promítnut do rozpočtu.
9. Zadání územního plán městyse Bílé Podolí
Zastupitelstvo projednalo návrh zadání územního plánu městyse Bílé Podolí. Návrh zadání je
nyní vyvěšen na dobu jednoho měsíce na úřední desce a internetové stránce městyse k případným připomínkám.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
10. Požární ochrana – aktualizace
Zastupitelstvo projednalo výsledky tematické kontroly provedené Hasičským záchranným sborem
Střed. kraje a její závěry.
V návaznosti projednalo aktualizované materiály řešící požární ochranu v obci. Vzalo na vědomí,
že byly zrušeny JPOV v Lovčicích a Zaříčanech pro nemožnost obsadit jednotky. Jednotka v Bílém
Podolí je schopna zabezpečit činnost pro všechny obce.
Dále zastupitelstvo projednalo aktualizovaný požární řád, zřizovací listinu JPOV, plán preventivně
výchovné činnosti na roky 2013 – 2014, vzali na vědomí, že došlo k aktualizaci jmenného seznamu,
členové SDH se podrobili lékařské prohlídce. Velitel a strojník se zúčastní na jaře odborné přípravy.
Diskuse zastupitelů se věnovala zejména potřebě doplňování členské základny SDH o mladé tak,
aby byla zachována kontinuita činnosti. SDH jsou výraznou složkou ovlivňující i společenský život
v obci.
Usnesení č. 235 – Zastupitelstvo schvaluje:
a) Požární řád obce
b) Nařízení o zabezpečení požární ochrany ve zvláštních případech
c) Směrnici k zajištění požární ochrany … spojené se spalováním hořlavých
látek
d) Plán preventivně výchovné činnosti Městyse Bílé Podolí na léta 2013-2014
d) Zřizovací listinu JPOV Bílé Podolí
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bere na vědomí:
a) zrušení jednotek JPOV v Lovčicích a Zaříčanech
b) informaci, že velitel a strojník se zúčastní odbor. přípravy na jaře 2014
Hlasování: pro: 7

proti: 0

11. Investiční a údržbové práce – stav a příprava
Zastupitelstvo projednalo plnění plánu oprav v návaznosti na schválený rámcový plán.
Zastupitelé konstatovali, že většina plánovaných akcí je dokončena a ostatní jsou připraveny tak, aby došlo k jejich realizaci do konce roku.
Usnesení č. 236: Zastupitelstvo bere předloženou informaci na vědomí
Hlasování: pro: 7
proti: 0
12. Výroční zpráva o činnosti Základní školy a žádost o uvolnění fin. prostředků z fondu rezerv
Zastupitelé projednali výroční zprávu ZŠ Bílé Podolí. Seznámily se s naplněností školy a s výsledky
výuky. Diskuse se věnovala zejména podmínkám výuky a dalšímu zlepšování zázemí.
Projednali použití prostředků z fondu rezerv na odměny .
Usnesení č. 237 : Zastupitelstvo: a) bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ
b) schvaluje uvolnění finančních prostředků z fondu rezerv
Hlasování: pro: 7
proti: 0
13. Různé
– připravenost voleb do poslanecké sněmovny – zastupitelé byli informováni o připravenosti
na volby do poslanecké sněmovny. Žádné problémy nejsou, vše je připraveno.
- zájemce o odkup pozemku ve vlastnictví městyse
Starosta předložil žádost p. Peška o odkup pozemku v k.ú. Bojmany. Jedná se o louku.
Usnesení č. 238: Zastupitelstvo pověřuje starostu projednáním a podáním bližších informací týkajících se využití výše zmíněného pozemku.
Zodpovídá : starosta
Termín : 30.11.2013

Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu: Bíža Oto.……………………………………………………………………..
Bohatý Bohumil……………………………………………………………

Vyvěšeno dne : ……………………………………..

Sejmuto dne: …………………………………….

