z Á P I S č. 02/2015
ze zasedání zastupitelstva

městyse Bílé Podolí, konané dne 11.3.2015 v 17,15 hod.

v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni : dle presenční listiny, 9 zastupitelů
1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 9 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Program: 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu č. 01/2015
5. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZdistribuce a.s.
6. Žádost oblastní charity Kutná Hora - příspěvek na sociální službu raná péče občanům
Bílého Podolí
7. Změna nájemní smlouvy s Mysliveckým sdružením bílé Podolí na rok 2015
8. Informace o průběhu výstavby kanalizace
9. Zabezpečení péče o veřejnou zeleň
10.Rozhodnutí o zadání architektonické studie na revitalizaci obce
11. Různé - žádost o dotaci na dětské hřiště
- připravenost dětského karnevalu
- zájezd do divadla

2. Program jednání zastupitelstva
Usnesení Č. 10/2015 : Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 9
proti: O

schvaluje program v předloženém
.

3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele
4. Schválení zápisu č. 01/2015
Usnesení Č. 11/2015 : Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 9
proti: O

znění

zápisu: Vlčková Marie, Gdovinová Božena

schvaluje zápis ze zasedání č.01/2015 v předloženém

znění

5. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZdistribuce a.s.
Zastupitelé projednali smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZdistribuce a.s. v souvislosti se zpracováním
projektové dokumentace na přeložení části vedení nízkého napětí v Zaříčanech do země.
Usnesení č. 12/2015 : Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.lE-12-6005561-1
s ČEZdistribuce a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 9
proti: O

-2-

·J

.

6. Žádost oblastní charity Kutná Hora - příspěvek na sociální službu raná péče občanům Bílého Podolí
Zastupitelé projednali žádost o poskytnutí příspěvku a vyslovili souhlas.
Usnesení č. 13/2015 : Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10 tis. Kč. na rok 2015
Hlasování: pro: 9
proti: O
7. Změna nájemní smlouvy s Mysliveckým sdružením Bílé Podolí na rok 2015
Zastupitelé projednali žádost Mysliveckého sdružení Bílé Podolí o prominutí platby za pronájem
rybníku v Bramborách za rok 2015. Konstatovali, že tento záměr byl schválen na minulém zasedání
a řádně vyvěšen na úřední desce. K dnešnímu dni nepřišly žádné připomínky.
Usnesení Č. 14/2015: Zastupitelstvo schvaluje prominutí nájmu Mysliveckému sdružení pro rok
2015 a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy .
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 9
proti: O

8. Informace o průběhu výstavby kanalizace
Starosta informovalo průběhu výstavby kanalizace. Finišuje se v Zaříčanech, kde je předpoklad
dokončení v březnu a následně proběhne úprava komunikace.
V Bílém Podolí práce pokračují, dodavatel stavby předpokládá nasazení dalších pracovníků a techniky. Fakturace v letošním roce činí cca llmil Kč.
Diskuse se věnovala poznatkům zastupitelů a připomínkám k vlastnímu průběhu v jednotlivých
částech.

9. Zabezpečení péče o veřejnou zeleň
Starosta informovalo zajištění pracovníků na které dostáváme příspěvek od úřadu práce. Z osmi
přidělených míst máme zajištěno 7 pracovníků, osmý by měl přijít během dvou měsíců. Technika
je připravena.
Zastupitelé po krátké diskusi vzali informaci na vědomí.
10. Rozhodnutí o zadání architektonické studie na revitalizaci obce do stupně stavebního povolení.
V návaznosti na jednání zastupitelstva 29.1. byli osloveni další dva potencionální dodavatelé na zpracování studie revitalizace městečka v Bílém Podolí. Návrh podal jeden z nich.
Zastupitelé znovu posoudili návrh společnosti Medium projekt v.o.s. a nově předložený návrh spol.
Solicite s.r.o. Praha.
Konstatovali, že cenově se oba návrhy neliší. Návrh společnosti Medium projekt v.o.s. je co rozsahu
komplexnější, řeší problém ve větší šíři a nabízí více práce i ve vazbě na přípravu žádosti o dotaci i
stupeň projektové dokumentace. Zastupitelé, po posouzení výhodnosti a efektivnosti, upřednostňují
nabídku společnosti Medium Projekt V.O.S., Pardubice.
Usnesení Č. 15/2015 : Zastupitelstvo pověřuje starostu uzavřením smlouvy na rekonstrukci a
revitalizaci chodníků včetně veřejného prostranství - Bílé Podolí ve výši
189000,- Kč bez DPH se společností Medium Projekt v.o.s.
Zodpovídá: Starosta
Hlasování:

pro: 9

proti: O

- 311. Různé
- žádost o dotaci na dětské hřiště
Starosta informovalo zamítnutí žádosti nadací ČEZna výstavbu dětského hřiště
- připravenost dětského karnevalu
Karneval proběhne 21.3. od 15,00 hod. v KD v Bílém Podolí, vše je zabezpečeno
- městys pořádá zájezd do divadla Hybernia
Došlo ke změně termínu vzhledem ke zrušení představení'28.3.2015. Nový termín je 22.5.2015
odjezd v 15,00 hod. z Bílého Podolí. Vstupenky - úřad městyse

Zapsala: Šmídová Alena
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Ověřovatelé zápisu:

Vlčková Marie

Gdovinová Božena
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