Z Á P I S č. 7/2014
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 23.7. 2014
v 17,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni : dle presenční listiny , 6 zastupitelů
Program : 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu č. 6/2014
5. Výsledky hospodaření městyse za I.pol. 2014
6. Rozpočtové opatření č. 4/2014
7. Informace o stavu stavebních prací na ZŠ, a o stavu přípravy výstavby kanalizace
8. Výstavba kanalizace – schválení zadávací dokumentace výběrového řízení na stavební
práce veřejné zakázky „ Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany“
9. Různé : - zabezpečení péče o zeleň - informace
- smlouva se spol. EKO-KOM a.s.

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 6 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Program jednání zastupitelstva by schválen jednomyslně.
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu : Božena Gdovínová, Ladislav Horálek
4. Schválení zápisu č.6/ 2014
Usnesení č. 280 : Zastupitelstvo schvaluje zápis č. 6/2014 v předloženém znění.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
5. Výsledky hospodaření městyse za I.pol 2014
Zastupitelé projednali výsledky hospodaření za I.pol. 2014. Konstatovali, že hospodaření skončilo
kladným výsledkem + 604 tis.Kč.
Zastupitelstvo vzalo výsledky na vědomí.
6. Rozpočtové opatření č.4/2014
Rozpočtové opatření reaguje na změny v příjmech, čerpání a předpokladů v jednotlivých
kapitolách.
Usnesení č. 281 : Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014 v předloženém
Znění – navýšení příjmů i výdajů o 113 ti. Kč / viz. příloha/
Hlasování: pro: 6
proti: 0
7.
Starosta podal informaci o stavu přípravy a realizace akcí na které byly schváleny dotace.
a/ Zateplení základní školy – práce byly zahájeny 1.července dle plánu. Dosavadní průběh
odpovídá harmonogramu a termín dokončení není ohrožen.
b/ Kanalizace - zahájení 1. Etapy vázne na stanovisku SÚS v návaznosti na podpis smlouvy
o zřízení služebnosti a o náhradě za užívání silnice.
2. etapa – probíhá výběrové řízení na TDI investora a koordinátora BOZP,
a souběžně je připravováno zadání výběrového řízení na dodavatele stavby.

-2 8. Výstavba kanalizace – schválení zadávací dokumentace otevřeného výběrového řízení na stavební
práce veřejné zakázky „ Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany“.
Zastupitelé projednali zadávací dokumentaci. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky –
41 136 372,09 - Kč.
Zastupitelé projednali zadávací dokumentaci včetně příloh a složení hodnotící komise.
Usnesení č. 274 – a/ Zastupitelstvo schvaluje zadávací dokumentaci otevřeného výběrového řízení
na stavební práce veřejné zakázky, „ Odkanalizování obcí Bílé Podolí a
Zaříčany“ v předloženém znění. /viz. příloha/
b/ Schvaluje složení výběrové komise : Bíža Oto, Desenský Jiří, JUDr. Grebeči
Milan, Horálek Ladislav, Vraný Libor st.
Náhradníci: Bohatý Bohumil, Gdovínová Božena, Heřmánek Petr, Totušková
Hana, Vraný Libor ml.
d/ termíny: vyhlášení: 5.8.2014
příjem nabídek: do 28.8.2014 11,00 hod.
otevírání obálek: 28.8.2014 11,01 hod.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
9. Různé : - zabezpečení péče o zeleň - informace
Starosta informoval zastupitele o průběhu prací. Konstatoval, že pracovní poměr
ukončila jedna pracovnice. Potřebné práce se zvládají v čase i kvalitě.
- smlouva se spol. EKO-KOM a.s.
Zastupitelé projednali smlouvu se společností EKO-KOM a.s.
Usnesení č. 282: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu se společností EKO-KOM a.s.
a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování: pro: 6

proti: 0

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

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu: Božena Gdovínová .…………………………………………………………………

Ladislav Horálek ……………………………………………………………………….

