Z Á P I S č. 1/2014
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 22. 1. 2014
v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni : dle presenční listiny , 7 zastupitelů
Program : 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Plnění rozpočtu za rok 2013
5. Dotace na kanalizaci – příkazní smlouva
6. Inventarizace majetku městyse – průběžná informace
7. Úprava platů zastupitelů dle nař. vlády ČR
8. Zadání územního plánu městyse Bílé Podolí
9. Různé - informace o průběhu kontroly KHS
- žádost MS Bílé Podolí o odpuštění nájmu
- žádost o odkoupení pozemku
10. Závěr
1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 7 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Program jednání zastupitelstva by schválen jednomyslně.
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu : Gdovínová Božena, Bíža Oto
4. Plnění rozpočtu za rok 2013
Zastupitelé se seznámili s výsledky hospodaření městyse za rok 2013. Konstatovali kladný výsledek
ve výši 2 071 673.- Kč. S vědomím, že komplexní rozbor bude předmětem jednání zastupitelstva,vzali informaci na vědomí.
5. Dotace na kanalizaci – příkazní smlouva
Zastupitelé projednali příkazní smlouvu se společností Ratifico s.r.o. na služby související s realizací projektu „Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany“. Jedná se o organizaci zadávacích řízení, která jsou s touto realizací spojená a jejichž příprava je časově i odborně náročná.
Zastupitelé vzali na vědomí skutečnost, že žádost o dotaci byla akceptována/odpovídá tedy kritériím stanoveným pro tuto výzvu/ a projde dalším schvalováním.
Smlouva obsahuje ustanovení, dle kterého obec v případě neobdržení dotace nebude mít jakékoliv
plnění vůči společnosti Ratifico s.r.o.
Usnesení č. 248 : a/ Zastupitelstvo schvaluje příkazní smlouvu se společností Ratifico s.r.o. na
organizaci zadávacích řízení souvisejících s realizací projektu“Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany.
b/ Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Zodpovídá : starosta
Termín :
ihned
Hlasování: pro: 7

proti: 0
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6. Inventarizace majetku městyse – průběžná informace
Zastupitelé podali informaci o probíhající inventarizaci majetku městyse. Vše probíhá podle plánu
a inventarizace bude dokončena v termínu.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

7. Úprava platů zastupitelů dle nař. vlády ČR
Zastupitelstvo projednalo nařízení vlády č. 459/2013 Sb. ze dne 18.12.2013 o úpravě odměn zastupitelům s účinností od 1.1.2014
Usnesení č. 249 : Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměny zastupitelům od 1.1.2014 v souladu
s nařízením vlády č.459/2013 Sb. takto:
Místostarosta : 12 073,- Kč
Předsedové komisí a výborů : 1 340,-Kč
Členové OZ a komisí : 1 030,- Kč
Hlasování: pro: 7
proti: 0

8. Zadání územního plánu městyse Bílé Podolí
Zastupitelstvo projednalo upravené zadání územního plánu městyse Bílé Podolí,který projednal úřad
územního plánování / městský úřad Čáslav, odbor výstavby a regionálního rozvoje jako úřad obce s
rozšířenou působností/.
Zastupitelé konstatovali, že zadání je zveřejněné na internetových stránkách městyse a dostupné na
obecním úřadě.
Usnesení č. 250 – Zastupitelstvo schvaluje v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona zadání územního plánu Bílé Podolí.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
9. Různé
- informace o průběhu kontroly KHS
Zastupitelé byli informováni o průběhu a výsledcích kontroly KHS na obecním úřadě. Vzali na
vědomí navržená opatření reagující na zjištěné nedostatky.

- žádost MS Bílé Podolí o odpuštění nájmu
Zastupitelstvo projednalo žádost MS Bílé Podolí o odpuštění nájmu pro letošní rok, za pronájem
rybníku u Brambor vzhledem ke skutečnosti, že bylo nutno přistoupit k jeho vypuštění a následovat bude odstranění nánosu bahna.
Usnesení č. 251 – Zastupitelstvo schvaluje odpuštění nájmu za rok 2014.
Hlasování: pro: 7
proti: 0

- žádost o odkoupení pozemku
Zastupitelé projednali žádost ing. Františka Žaloudka o odkup pozemku v KÚ Zaříčany. Jedná se
o cca 90 m2 připlocených k jeho pozemku. Záměr odprodat tento pozemek projednalo zastupiselstvo 18.12.2013 a zveřejnilo jej na ÚD a internetových stránkách. Nebyli podány žádné připomínky nebo stanoviska.
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Usnesení č. 252 – Zastupitelstvo schvaluje prodej připloceného pozemku panu ing. F. Žaloudovi
s tím, že veškeré náklady s tím spojené / zaměření a poplatky / uhradí jmenovaný.
Hlasování: pro: 7
proti: 0

10. Závěr
Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval přítomným a zasedání ukončil.

Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu: Gdovínová Božena .………………………………………………………
Bíža Oto……………………………………………………………………….

