z Á P I S č. 06/2015
ze zasedání zastupitelstva

městyse Bílé Podolí, konané dne 24.8. 2015 v 17,15 hod.

v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni : dle presenční listiny, 8 zastupitelů
1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 8 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Program: 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu č. OS/2015
5. Výsledky hospodaření městyse za I. pololetí 2015
6. Rozpočtové opatření č.5/2015
7. Příkazní smlouva se společností ALETEREprofi s.r.o.
8. Schválení výzvy na vícepráce v rozsahu nepředvídatelných
lizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany"
•
9. Prodej pozemku na výstavbu rod. domu v k.ú. Lovčice
Žádost o odkup pozemku v k.ú. Bílé Podolí
10. Schválení výjimky z počtu žáků v
Bílé Podolí
11. Informace o průběhu výstavby kanalizace
12. Převod kostela sv. Václava do majetku obce
13. Různé

víceprací na akci IIOdkana-

zš

2. Program jednání zastupitelstva
Usnesení Č. 38/2015 : Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 8
proti: O

schvaluje program v předloženém

3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele
4. Schválení zápisu č. OS/2015
Usnesení Č. 39/2015: Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 8
proti: O

znění

zápisu: Gdovínová Božena, Horálek ladislav

schvaluje zápis ze zasedání č.05/2015 v předloženém

znění

5. Výsledky hospodaření městyse za I. pololetí 2015
Zastupitelstvo obdrželo informaci o hospodaření městyse, čerpání dotace na výstavbu kanalizace.
Čerpání je obezřetné ve vazbě na výdaje související s výstavbou kanalizace.
Diskuse se mimo výsledky věnovala i přípravě rozpočtu pro příští rok.
Usnesení č. 40/2015 : Zastupitelstvo schvaluje výsledky hospodaření za I. pololetí 2015
Hlasování: pro: 8
proti: O

•
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6. Rozpočtové opatření č.5/2015
Usnesení
41/2015: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.5/2015 - zvýšení příjmů
a výdajů o 11 600,- Kč /viz příloha/
č.

Hlasování:

pro: 8

proti: O

7. Příkazní smlouva se společností ALETEREprofi s.r.o.
Zastupitelé projednali návrh příkazní smlouvy řešící výzvy k jednání v jednacím řízení bez
uveřejnění v souvislosti s výstavbou kanalizace.
Usnesení č 42/2015 : Zastupitelstvo schvaluje příkazní smlouvu se společností AlETERE profi s.r.o.
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 8
proti: O
8. Schválení výzvy na vícepráce v rozsahu nepředvídatelných víceprací na akci "Odkanalizování obcí
Bílé Podolí a Zaříčany"
Zastupitelé projednali výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění a zadávací dokumentace
dle zákona o veřejných zakázkách s názvem" Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany-JŘBUč.1.
Usnesení Č. 43/2015 : a/ Zastupitelstvo schvaluje vyhlásit výzvu k jednání v jednacím řízení bez
uveřejnění č.1 na akci "Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany v rozsahu předložených změnových listů stavby.
b/ Zastupitelstvo schvaluje složeni'komise pro hodnocení nabídek předložených v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění č.1 na akci: "Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany". Tato hodnotící komise bude v souladu
s §71, odst.3 zákona Č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, plnit také
funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami.

Hlasování:

pro: 8

Komise: Desenský, Jelínková, Slovjaková, Šmídová, Vraný
Náhradníci: Bohatý, Gdovínová, Heřmánek, Horálek, Vlčková
proti: O

9. a/ Prodej pozemku na výstavbu rod. domu v k.ú. Lovčice
b/ Žádost o odkup pozemku v k.ú. Bílé Podolí
Zastupitelé projednali žádost o odkup pozemku v k.ú. Lovčice na výstavbu rodinného domu o
ploše 700m2 / část pozemku p.č. 176/63. Záměr byl schválen zastupitelstvem 24.6.2015 a zveřejněn
na úřední desce. K záměru není žádných připomínek.
Usnesení Č. 44/2015 : Zastupitelstvo schvaluje v návazno~ti na zveřejněný záměr prodej pozemku
na výstavbu rodinného domu v k.ú. lovčice o výměře 700m2 /část parcely
Č. 176/63/ Janě Binderové bytem lovčice 12 s podmínkami:
- zahájení výstavby do tří let od podpisu smlouvy
- veškeré náklady spojené s prodejem hradí nabyvatelka
- cena bude stanovena dle znaleckého posudku
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 8
proti: O
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- 3Zastupitelé projednali žádost Josefa Fejfara a Evy Fejfarové oba bytem Bílé Podolí č.p. 7, o odkoupení
pozemku v k.ú. Bílé Podolí Č. 47 o výměře 626 m2.
Jedná se o pozemek, který je přilehlý k pozemku v jejich vlastnictví a je k němu přístup pouze přes
pozemky soukromé.
Usnesení Č. 45/2015: Zastupitelstvo schvaluje záměr odprodat pozemek v k.ú. Bílé Podolí p.č,47
o výměře 626 m2 Josefu a Evě Fejfarovým bytem Bílé Podolí č.p. 7.
Ukládá zveřejnit tento záměr na úřední desce a webových stránkách obce.
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 8
proti: O

10. Zastupitelé projednali Schválení výjimky z počtu žáků v ZŠ-Bílé Podolí
Zastupitelé projednali žádost ředitelky základní školy o schválení výjimky z počtu žáků na 22.
V diskusi se zastupitelé věnovali nedobré situaci v naplnění základní školy.
Usnesení č. 46/2015 : Zastupitelstvo schvaluje výjimku l počtu žáků Základní školy Bílé Podolí
na 22 žáků.
Hlasování: pro: 8
proti: O
11. Informace o průběhu výstavby kanalizace
Starosta informovalo stavu výstavby kanalizace. Práce probíhají dle harmonogramu. K dokončení
stok chybí cca 30 m a 6 přípojek. Je osazována technologie do čerpacích stanic, příští týden bude
dokončena oprava komunikace v Zaříčanech.
V této souvislosti předložil zastupitelům žádost některých obyvatel o pomoc při zmírnění následků
nadměrné prašnosti adresovanou zastupitelstvu městyse. Starosta informovalo celé situaci i o
skutečnosti, že v době podání žádosti bylo řešení nalezeno / tato skutečnost byla zástupkyni
stěžovatelů sdělena/ a následující den realizováno.
Zastupitelé v diskusi poukázali na skutečnost, že výstavba přinesla většině obyvatel obdobné, ne-Ii
větší problémy / nedostatek vody, stejnou prašnost, omezení vjezdu, přechody zahrad atd. /. Všichni
se z tím vypořádali s vědomím, že to přináší každá obdobná výstavba a že je to pro dobro věci.
Pověřily starostu jednáním se zástupci žadatelů.

12. Převod kostela sv. Václava do majetku obce
Starosta informovalo stavu jednání o převodu kostela sv. Václava do majetku obce. Opět potvrdil
skutečnost, že bez převodu kostela do majetku městyse nelze žádat o případné dotace na opravy
a církev s nimi nepočítá.
Ze stanoviska diecézní curie Hradec Králové vyplývá potřeba schválení převodu vlastnictví zastupitelstvem obce a některá další doplnění mimo nás.
Zastupitelé u vědomí předchozích výsledků jednání o nezbytných opravách, s vědomím že kostel
sv. Václava patří k historii obce a je její dominantou souhlasí s převodem.
Usnesení Č. 47/2015 : Zastupitelstvo schvaluje převod vlastnictví nemovitosti kostela sv.Václava
do majetku městyse Bílé Podolí a pověřuje starostu dalším jednáním.
Hlasování:

pro: 8

proti: O
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-4 13. Různé
- informace o podání trestního oznámení na J.W., který svévolně odbagroval zeminu v polní
cestě v Lovčicích ve vlastnictví městyse
- je uzavřen obchod T.C.1.INVESTMENT - ing. Ilona Žaloudková - bude nabídnut pronájem na
potraviny popř. předložen návrh na využití zastupitelům
- pro nezájem se ruší zájezd do Mirákula
- informace o přípravě návrhu na obnovu části lesa - bude předloženo zastupitelstvu

Zapsala: Šmídová Alena
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