z Á P IS
ze zasedání zastupitelstva

č,

2/2016

městyse Bílé Podolí, konané dne 2.3. 2016 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 osmi členů zastupitelstva je
přítomno 8 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Organizační změny v zastupitelstvu -volba předsedy komise pro školství,
kulturu a sport
5. Schválení zápisu č. 1/2016
6. Rozpočtové opatření č. 1/2016
7. Účetní odpisový plán na rok 2016
8. Žádosti o dotace na rok 2016
9. Stav kanalizace a provozování ČOV
10. Žádost o příspěvek na vytvoření prac. příležitostí na VPP od ÚP
11. Poskytnutí příspěvku pro rodiče dětí vstupujících do 1.třídy
Bílé Podolí

zš

12. Výběrové řízení na těžební a pěstební práce v obecním lese
13. Dodatek smlouvy se společností ARIVA VÝCHODNí ČECHYa.s. na dopravní obslužnost
14. Různé - revokace usnesení
2. Program jednání zastupitelstva
Usnesení č. 7/2016 : Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 8
proti: O

schvaluje program v předloženém

3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele

zápisu:

znění

Vlčková Marie, Horálek Ladislav

4. Organizační změny v zastupitelstvu -volba předsedy komise pro školství, kulturu a sport
V souvislosti s ukončením mandátu člena zastupitelstva p. Petra Heřmánka je třeba řešit
funkci předsedy komise.
Starosta navrhl na tuto funkci členku zastupitelstva paní Barboru Jelínkovou. Jmenovaná vyslovila s touto funkcí souhlas.
Usnesení
8/2016 : Zastupitelstvo volí do funkce předsedkyně komise pro školství, kulturu
a sport paní Barboru Jelínkovou. Současně schvaluje navýšení odměny
o 880,- Kč / měsíc.
Hlasování: pro: 8
proti: O
č,

5. Schválení zápisu č. 1/2016
Usnesení č. 9/2016: Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 8
proti: O

schvaluje zápis ze zasedání č.1/2016 v předloženém

6. Rozpočtové opatření č. 1/2016
Usnesení č. 10/2016: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016/
navýšení příjmů a výdajů o 86 880,- Kč.
Hlasování: pro: 8
proti: O

znění

viz příloha /

-27. Účetní odpisový plán na rok 2016
Usnesení
11/2016: Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 8
proti: O
č.

schvaluje odpisový plán na rok 2016/viz.

příloha/

. 8. Žádosti o dotace na rok 2016
Zastupitelé projednali žádosti o poskvtnutí dotací a příspěvků pro rok 2016, tak, jak o ně bylo zažádáno. Žádosti byly projednány v souladu se směrnicí městyse finančním výborem a doporučeny
ke schválení s podmínkami, které projednali zastupitelé.
a) Dotace pro FC Bílé Podolí z.s.
Jednání byl přítomen předseda oddílu pan ing. Šturm, který přítomným zdůvodnil potřebu
finančních prostředků pro zajištění chodu klubu. Současně informoval zastupitelstvo o změně
názvu klubu vyvolanou NOZ. Podal informaci o žádosti klubu o přidělení dotace na automatickou závlahu hřiště s žádostí o vyjádření zastupitelstva. Po diskusi týkající se specifikace čerpání dotace a časového poskytnutí přijalo zastupitelstvo
Usnesení č. 12/2016: 1. Zastupitelstvo bere na vědomí změnu názvu klubu vyvolanou NOZ a
konstatuje, že všechny smluvní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Schvaluje dotaci pro FC Bílé Podolí z.s. na rok 2016 ve výši 140 OOO,-Kč
s tím, že 80 tis. Kč bude poskytnuto ihned a 60 tis.Kč po 1.6.2016.
Čerpání dotace se omezuje na výdaje specifikované při jednání zastupitelova.
3. Pověřuje starostu podpisem smlouvy s promítnutím specifikace čerpání dotace.
4. Doporučuje ke schválení žádost o dotaci na realizaci projektu automatický závlahový systém pro hřiště FC Bílé Podolí z.s.
Zodpovídá: Starosta
Hlasování: pro: 8
proti: O
b) Zastupitelé projednali dále příspěvky pro Městskou nemocnici Čáslav a Oblastní charitu Kutná
Hora.
Usnesení
13/2016 : Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro Městskou nemocnici Čáslav ve výši 15 tis. Kč a pro Oblastní charitu Kutná Hora 10 tis. Kč a pověřuje starostu podpisem smluv.
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 8
proti: O
č.

9. Stav kanalizace a provozování ČOV
Starosta informovalo průběžném stavu podepisování smluv o připojení jednotlivých nemovitostí na
kanalizaci a provozu ČOV. Zastupitelé konstatovali, že občané chápou výhody a nezbytnost připojení
nemovitostí a vše zdárně pokračuje.
Na ČOV jsou odstraňovány nedostatky způsobené zejména dlouhou dobou neprovozování.
V této souvislosti projednalo zastupitelstvo přijmutí pracovníka na zkrácený pracovní úvazek - obsluha
ČOV.
Usnesení č. 14/2016:
Hlasování:

pro: 8

Zastupitelstvo schvaluje přijmutí
obsluha ČOV na dobu neurčitou.
proti: O

pracovníka na zkrácenou pracovní dobu -

10. Žádost o příspěvek na vytvoření prac .příležitostí na VPP od ÚP
Starosta informovalo podmínkách poskytnutí příspěvku na místa VPP pro letošní rok. Zastupitelé projednali možnosti a schválili požádat o 8 pracovníků a vzhledem k situaci zejména matek
malých dětí o 4 výjimky z pravidel i potřebu koordinace jejich práce.
Usnesení č.15/2016: a/ Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o poskytnutí příspěvku na VPP
2

-3 Ukládá starostovi

podat žádost na úřad práce
Zodpovídá: starosta
b/ Přijetí pracovnice na dobu určitou - 6 měsíců
Hlasování:

pro: 8

proti: O

11. Poskytnutí příspěvku pro rodiče dětí vstupujících do l.třídy zš Bílé Podolí
Zastupitelé projednali dohodu o poskytnutí příspěvku žákům prvních tříd ZŠ Bílé Podolí pro školní
rok 2016/2017, jako motivační prvek k zajištění chodu školy.
Usnesení č. 27/2015 : Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro žáky 1. tříd ZŠ Bílé Podolí pro
školní rok 2016/2017 ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy s právními zástupci dětí.
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 8
proti: O
12. Výběrové řízení na těžební a pěstební práce v obecním lese
Zastupitelé projednali text výzvy na těžební a pěstební práce v obecním lese. Vyslovili souhlas
a v souladu s pravidly zadávání veřejných zakázek uložily oslovit tři firmy.
Usnesení č.28/2015: Zastupitelstvo schvaluje výzvu na těžební a pěstební práce v obecním
lese a ukládá oslovit firmy: Polabská lesní s.r.o., Lumber Woods.r.o.,
Městské lesy a rybníky Kutná Hora.
Schvaluje výběrovou komisi ve složení: Desenský, Vraný, Slovjaková
Hlasování: pro: 8
proti: O
13. Dodatek smlouvy se společností ARRIVA VÝCHODNí ČECHYa.s. na dopravní obslužnost
Zastupitelé projednali dodatek smlouvy se společností ARIVA VÝCHODNí ČECHYa.s., na zajištění dopravní obslužnosti. Konstatovali že nedochází ke změně ceny při zachování služeb.
Usnesení č.29/2016: Zastupitelstvo schvaluje dodatek smlouvy na rok 2016 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 8
proti: O
14. Různé
- odstoupení od podpisu smlouvy na pronájem nebytových prostor
Usnesení č.30/2016: Zastupitelstvo revokuje své usnesení č.80/2015 o pronájmu nebytových prostor. Zájemce paní Zajko odstoupila od podpisu.
Hlasování: pro: 8
proti: O

Zapsala: Šmídová Alena
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