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9/2014

městyse Bílé Podolí, konané dne 3.9. 2014 v 17,30 hod.

v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni : dle presenční listiny,
Program:

8 zastupitelů

1. Zahájeni
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu č. 8/2014
5. Územní plán městyse Bílé Podolí - informace
6. Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ Bílé Podolí
7. Kanalizace Zaříčany 1. Etapa
8. Kanalizace Bílé Podolí a Zaříčany 2. Etapa - doplnění výběrové komise
9. Různé - informace o připravenosti voleb do zastupitelstva obce

--

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 8 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Program jednání zastupitelstva
Usnesení Č. 286 : Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 8
proti: O

schvaluje program v předloženém

3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele
4. Schválení zápisu č.8/ 2014
Usnesení Č. 287: Zastupitelstvo
Hlasování:

pro: 8

znění

zápisu: Vraný Libor st., Bíža Oto

schvaluje zápis Č. 8/2014 v předloženém

znění.

proti: O

5. Územní plán městyse Bílé Podolí - informace
Starosta informoval zastupitele o stavu projednávání územního plánu. Návrh ÚP byl projednán
MU Čáslav a následně se budou vyjadřovat dotčené orgány. Poté nastane projednávání za účasti
veřejnosti. Do návrhu byly zapracovány některé náměty obyvatel.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí
6. Realizace energeticky úsporných opatření - ZŠ Bílé Podolí
Starosta informovalo dokončení této akce. Předání proběhlo 28.8.2014, bez závad. Koulaudace je
svolána na 11.8.2014 v 10,00 hod.
Zastupitelé kladně hodnotili přínos pro úsporu energií i zlepšení podmínek pro kvalitu výuky
/ rozšíření prostor o podkroví / a v neposlední řadě zlepšení vzhledu školy.
7. Kanalizace Zaříčany 1. Etapa
Starosta informoval zastupitele o stavu prací na l.etapě výstavby kanalizace. Jedná se o stavbu
s dotací středočeského kraje.
Dodavatelská firma ABK Pardubice a.s / vítěz výběrového řízení / sděluje svým dopisem, že vzhledem
k potížím společnosti nebude moci dostát smluvních podmínek. Starosta informoval zastupitele
o vzniklé situaci, nereálnosti zahájení a dokončení stavby společností ABK Pardubice v termínu a o
jednáních s touto společností. Společnost ABK Pardubice navrhuje odstoupení od smlouvy.
Starosta dále informovalo jednání s druhým dodavatelem v pořadí výběrového řízení Agrostavem
Pardubice a.s. Společnost je ochotna a schopna tuto stavbu provést v požadovaném termínu. Cena
se kterou soutěžily je o 155 950,- Kč /bez DPH / vyšší. Činí 3 448 876,- Kč bez DPH.

-2Diskuse zastupitelů
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Usnesení Č. 288 : Zastupitelstvo projednalo vzniklou situaci a schvaluje:
e] ukončení smlouvy se společností ABK Pardubice a.s. a pověřuje starostu
podpisem dohody o ukončení.
bl uzavření smlouvy s druhým v pořadí výběrového řízení, společností Agrostav
Pardubice a.s. se shodným termínem dokončení tj. 31.10.2014 a cenou
3 448876,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
proti: O
Hlasování:
pro: 8
8. Kanalizace

Bílé Podolí a Zaříčany 2. Etapa - doplnění

Zastupitelé

projednali

Usnesení

Č.

o doplnění

výběrové

komise

komise o dva ing.

z oboru stavebnictví.

289 : Zastupitelstvo revokuje usnesení Č. 274 bl a schvaluje výběrovou komisi ve
složení:
Desenský Jiř], JUDr. Grebeči Milan, Horálek Ladislav, ing. Bohumil Bartuněk,
Ing. Arch. Luboš Petříček, Vraný Libor st.
Náhradníci: Bohatý Bohumil, Gdovinová Božena, Heřmánek Petr, Totušková
Hana, Vraný Libor ml.
pro: 8

Hlasování:

9. Různé - informace
Starosta

požadavek

výběrové

proti:

O

o připravenosti

informovalo

voleb do zastupitelstva
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obce
obce Vše probíhá

bez závad.
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