Z Á P I S č. 4/2014
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 30.4. 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. Schválení zápisu č.3/ 2014
5. Výsledky hospodaření městyse za I.Q 2014
6. Rozpočtové opatření č.2/2014
7. Informace o stavu dotací
8. Zabezpečení péče o zeleň
9. Organizační zabezpečení voleb do parlamentu EU
10. Různé : - územní plán – informace
- příkazní smlouva se spol. Ratifico s.r.o.
- smlouva o smlouvě budoucí – Telefonica Czech Republik,a.s.
- plán oprav a údržby na rok 2014
- žádost o odkup pozemků
- informace o kulturních akcích
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. Schválení zápisu č.3/ 2014
Usnesení č. 271 : Zastupitelstvo schvaluje zápis č. 3/2014 v předloženém znění.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
5. Výsledky hospodaření městyse za I.Q 2014
Zastupitelé projednali výsledky hospodaření za I.Q 2014. Konstatovali, že hospodaření skončilo
kladným výsledkem.
Zastupitelstvo vzalo výsledky na vědomí.
6. Rozpočtové opatření č.2/2014
Rozpočtové opatření reaguje na změny čerpání a předpokladů v jednotlivých kapitolách.
Usnesení č. 272 : Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 v předloženém
znění / viz. příloha/
Hlasování: pro: 7
proti: 0
7. Informace o stavu dotací
Starosta podal informaci o stavu přípravy realizace akcí na které byly schváleny dotace.
a/ Zateplení základní školy – je zpracovávána prováděcí dokumentace, termín je do poloviny
května, následovat bude výběrové řízení. Vlastní realizace o prázdninách.
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8. b/ Kanalizace – probíhá zpracování prováděcího projektu, v návaznosti na něj proběhne realizace
prací z dotace od st. kraje. Souběžně s tím budou vypsána výběrová řízení nezbytná
pro realizaci výstavby.
Starosta seznámil zastupitele s textem informačního dopisu obyvatelům. Diskuse
byla k nezbytnosti včasné a dobré informovanosti všech. Využít internetových stránek obce i vývěsek.
Projednána byla smlouva o smlouvě budoucí o připojení jednotlivých nemovitostí
na kanalizaci k jednání s majiteli.
Diskuse byla věnována komplikacím, které taková výstavba přinese, nezbytnosti
harmonogramu prací , koordinaci s podnikateli.
Usnesení č. 273 : Zastupitelstvo schvaluje text smlouvy o smlouvě budoucí a pověřuje starostu
jejím podpisem s majiteli nemovitostí.
Zodpovídá : starosta
9. Organizační zabezpečení voleb do parlamentu EU
Starosta informoval zastupitele o připravenosti obecního úřadu na volby do Evropského
parlamentu. Vše probíhá dle stanoveného harmonogramu.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
10. Různé : - územní plán – informace – starosta informoval o stavu zpracování územního plánu
městyse. Návrh byl předán měst. úřadu Čáslav, který vyžádá stanoviska dotčených
orgánů a následně bude třicetidenní lhůta k podání připomínek veřejnosti. Návrh
bude na OÚ a internetu. Vyzval zastupitele k aktivní účasti na závěrečné etapě.
- příkazní smlouva se spol. Ratifico s.r.o.
V souvislosti s veřejnými soutěžemi je třeba vytvořit profil zadavatele, který je zveřejněn na internetu a průběžně aktualizován. Zastupitelé projednali návrh příkazní
smlouvy se společností Ratifico s.r.o. řešící vytvoření a správu profilu.
Usnesení č. 274 – zastupitelstvo schvaluje příkazní smlouvu se spol. Ratifico s.r.o.
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Zodpovídá : starosta
- smlouva o smlouvě budoucí – Telefonica Czech Rebublik,a.s.
Zastupitelé projednali návrh smlouvy o smlouvě budoucí řešící služebnost v návaznosti
na položení kabelu Telefonicy podél silnice 17.
Usnesení č. 275 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s Telefonicou
Czech Republik a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Zodpovídá : starosta
- plán oprav a údržby na rok 2014
Zastupitelé projednali rámcový plán oprav a údržby na letošní rok. Diskuse byla zaměřena na realizaci jednotlivých akcí. Bylo konstatováno, že vše bude ovlivněno výstavbou
kanalizace.
- žádost o odkup pozemků v k.ú. Zaříčany
Zastupitelé projednali žádost p. P.Kočárníka a p.R.Tomšů o odkup pozemku navazující na jejich zahrady / jedná se o pozemky, které nejsou v současné době využívány /
o celkové ploše cca 1000 m2 / nutno zaměřit/
Usnesení č. 276 – Zastupitelstvo schvaluje záměr odprodat část parcely p.č.140/3
v k.ú. Zaříčany o celkové výměře cca 1000 m2.

-3- informace o kulturních akcích
Zastupitelé projednali nejbližší akce, které proběhnou v našich obcích, jejich zabezpečení a termíny. V této souvislosti projednali i příspěvek na rybářské závody dětí dne
17.5.2014 – Tablet na háčku pořádaných SDH Lovčice.
Usnesení č. 276 – Zastupitelstvo schvaluje zakoupení 1. ceny – tabletu v ceně cca
3 tis. Kč

Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval přítomným a zasedání ukončil.
Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

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

