Z Á P I S č. 3/2011
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 13. Ledna 2011
v 17,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni : dle presenční listiny
Program : 1. Zahájení
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 9. 12. 2010
5. Kontrola usnesení
6. Rozpočtového opatření č. 5/2010
7. Hospodaření městyse za rok 2010
8. Žádost o dotaci na výstavbu části 1.etapy kanalizace
9. Informace o průběhu inventarizace majetku
10. Změny v odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva – nař. vlády 375/2010 Sb.
11. Dodatek ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení TKO
12. Dodatek ke smlouvě na zajištění odvozu separovaných odpadů
13. Různé
14. Závěr
1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 9 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Předložený program jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně.
2. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu : Gdovínová Božena, Štoček Jaroslav
3. Do návrhové komise byli navrženi: Vraný Libor, Horálek Ladislav
Hlasování: pro: 9
proti: 0
Usnesení č. 32 – schváleno
4. Schválení zápisu č.2 ze zasedání zastupitelstva dne 9.12.2010
Usnesení č. 33 – zastupitelstvo městyse schvaluje zápis č.2 v předloženém znění
Hlasování: pro: 9
proti: 0

5. Kontrola usnesení:
- usn. č.27 – inventarizace majetku probíhá, průběžná informace na dnešním jednání
- usn. č.31 – zabezpečení objektu ČOV bylo provedeno, zapojen alarm
6. Rozpočtové opatření č.5/2010
Rozpočtové opatření reaguje na změny v čerpání jednotlivých položek v rozpočtu. Diskuse byla
zaměřena k vysvětlení důvodů rozdílů. Všechny dotazy byly zodpovězeny.
Usnesení č. 34 – zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č.5/2010
Hlasování: pro: 9
proti: 0
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7. Hospodaření městyse za rok 2010
Závěrečný výkaz plnění rozpočtu by předložen a projednán zastupitelstvem městyse.
Diskuse se týkala výsledků jednotlivých rozpočtových kapitol a důvodů proč skutečnost v
některých případech je odlišná od plánu. Zdůrazněn byl požadavek, aby rozpočet byl sestavován ve vazbě na konkrétní podklady a záměry.
Bylo konstatováno, že ani rozpočet roku 2011 tento charakter nemá i nezbytnost zpracovat
plán rozvoje obce na volební období.
Usnesení č. 35 – zastupitelstvo městyse schvaluje výsledky hospodaření a plnění rozpočtu
za rok 2010
Hlasování: pro: 9
proti: 0
8. Žádost o dotaci na výstavbu části 1. Etapy kanalizace
Zastupitelstvo zevrubně jednalo o stavu ve výstavbě kanalizace, diskutovalo o nezbytnosti zprvoznění ČOV. Podrobně prodiskutovalo žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje pro rok
2011.
Usnesení č. 36 – zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského
Kraje – Fond životního prostředí a zemědělství pro rok 2011 – na akci kanalizace Bílého Podolí 1. etapa a zavazuje se ke spolufinancování ve výši 5%
tj. 199 976,- Kč.
Ukládá předat zpracovanou žádost na Středočeský kraj.
Termín: 14.1.2011
Zodpovídá: starosta
9. Informace o průběhu inventarizace majetku městyse
Předsedové jednotlivých komisí podali informaci o průběhu inventur v jednotlivých obcích
a střediscích.Konstatovali, že fyzická inventura je v podstatě hotová a zbývá inventura dokladová.
Usnesení č. 37 – zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu inventarizace
10. Změny v odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva – nař. vlády 375/2010 Sb.
Zastupitelstvo se seznámilo ze zněním nařízení vlády a přijalo následující
Usnesení č. 38 - V návaznosti na nařízení vlády ze dne 7. 12. 2010 kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve
znění pozdějších předpisů upravuje odměny zastupitelům s účinností od
1.1.2011 takto: místostarosta 10 851,- Kč
předsedové komisí a výborů 1 007,- Kč
členové OZ a komisí 713,- Kč
členové OZ 437,- Kč
11. Dodatek ke smlouvě na zajištění odvozu a uložení TKO se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Zastupitelstvo se seznámilo s dodatkem smlouvy se společností AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o.. Konstatuje, že navýšení ceny je o míru inflace a že ostatní podmínky zejména počet svozů
/ 39 / zůstávají nezměněny. Cena plnění za svoz komunálního odpadu na rok 2011 je stanovena
následovně: za každého obyvatele trvala bydlícího - 582,- Kč
rekreační objekty – 582,Usnesení č. 39 – zastupitelstvo městyse schvaluje dodatek č. 5 smlouvy se společností AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
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12. Dodatek ke smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Zastupitelstvo projednalo dodatek smlouvy na zajištění odvozu separovaného odpadu a konstatuje stejné skutečnosti jako u výše uvedeného dodatku.
Usnesení č. 40 – zastupitelstvo městyse schvaluje dodatek č. 5 smlouvy se společností AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. na zajištění odvozu separovaných odpadů

11. Různé
- upozornění na nový obsah www stránek obce

12. Závěr jednání
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu : Gdovínová Božena ………………………………………..
Štoček Jaroslav ……………………………………………..

