Z Á P I S č. 7/2011
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 25. 8. 2011
v 17,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni : dle presenční listiny / 7 členů zastupitelstva, 2 omluveni /
Program : 1. Zahájení

-

2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise
5. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva č.6/2011
6 . Kontrola usnesení
7. Kontrola hospodaření za 1. pololetí 2011
8. Rozpočtové opatření č. 3/2011
9. Smlouva o podnájmu klubovny mezi FC Bílé Podolí a p. Lubomírem Bížou
10. Žádost o dotaci na budovu MŠ a OÚ – zateplení a změna způsobu vytápění
11. Smlouva na stavbu –„Oprava chodníku u školy a vybudování přechodu“
12. Různé – uzavření dotazníkové ankety
- práce pracovníků z ÚP
- studie „městečka“
- informace o probíhajících opravách na majetku obce a výhled
13. Závěr

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 7 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Předložený program jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně.
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu: Jelínek Roman, Gdovínová Božena
4. Do návrhové komise byli navrženi : Vraný Libor, Bíža Oto
Hlasování: pro: 7
proti: 0
Usnesení č. 73 - schváleno
5. Schválení zápisu č.6 ze zasedání zastupitelstva dne 16.6.2011
Hlasování: pro: 7
proti: 0
Usnesení č. 74 – zastupitelstvo městyse schvaluje zápis č. 6 v předloženém znění
6. Kontrola usnesení
K dnešnímu dni je terminováno: usnesení č. 66 – výměna oken v Základní škole – splněno
usnesení č. 67 – smlouva s firmou na realizaci chodníku –
splněno, předloženo dnešnímu zasedání
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7. Kontrola hospodaření za 1. pololetí 2011-08-29
Byly projednány výsledky hospodaření k 30. 6. 2011. Bylo konstatováno, že čerpání je v souladu
se schváleným rozpočtem.
Diskuse byla vedena k čerpání jednotlivých položek a výhledu do konce roku. Bylo konstatováno,
že je třeba využít poznatků při přípravě rozpočtu na rok 2012.
K poskytnutým dotacím pak bylo navrženo provést kontrolu.
Usnesení č. 75 – Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky plnění rozpočtu za 1. pololetí 2011.
Ukládá :
1/ a) Provést kontrolu výběru poplatků za likvidaci TKO za rok 2011
b) Provést kontrolu plnění usnesení přijatých zastupitelstvem od posledních
voleb.
Termín : 20.10.2011
Zodpovídá : R. Jelínek, před. kontrolního výboru
2/ Provést veřejnoprávní kontrolu čerpání poskytnutých dotací příspěvkové
organizaci ZŠ + MŠ Bílé Podolí a FC Bílé Podolí.
Termín : 20. 10. 2011
Zodpovídá : B. Gdovínová, před. finančního výboru
Hlasování :

pro 7

proti

0

8. Rozpočtové opatření č.3/2011
Předloženo a projednáno rozpočtové opatření , ve kterém se promítly změny v čerpání rozpočtu.
Usnesení č. 76 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3/2011
Hlasování: pro 7

proti 0

9. Smlouva o podnájmu klubovny mezi FC Bílé Podolí a p. Lubomírem Bížou
Usnesení č. 77 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o podnájmu klubovny mezi FC Bílé
Podolí a panem Lubomírem Bížou
10. Žádost o dotaci na budovu MŠ a OÚ – zateplení a změna způsobu vytápění
Předložena a projednána žádost o změnu způsobu vytápění a zateplení budovy MŠ a OÚ.
Předpokládá se využití tepelného čerpadla a zateplení celé budovy. Cílem je snížení energetické
náročnosti budovy a tím snížení nákladů na její provoz.
Usnesení č. 78 – Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci
11. Smlouva na stavbu –„Oprava chodníku u školy a vybudování přechodu“
Projednána smlouva na opravu chodníku s firmou Radek Šťastný, Žleby. Termín dokončení akce
je stanoven na 29. 9. 2011
Usnesení č. 79 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s firmou Radek Šťastný, Žleby
12. Různé – starosta podal informaci o ukončení dotazníkové ankety mezi občany. Konstatoval, že se
vrátilo 147 anketních lístků což činí cca 50% lístků rozdaných. Podrobné vyhodnocení
bude předloženo zastupitelstvu na příštím zasedání.
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- starosta informoval o průběhu prací prováděných pracovníky z úřadu práce a o zabezpečení péče o zeleň.
- zhlédnuta a diskutována studie řešení náměstíčka v Bílém Podolí. Bylo konstatováno, že je
dobré vodítko pro případné zásahy do zeleně nebo plánování úprav. Studie vychází z původního řešení z roku 1937.
- zastupitelstvo bylo informováno o průběhu oprav a údržby majetku obce a o ukončení
plánovaných akcí – výměna oken v základní škole, oprava hřiště na odbíjenou, úprava
prostor v mateřské školce, oprava čekárny.
- projednána žádost FC Bílé Podolí o příspěvek na ceny na fotbalový turnaj žáků dne
28.9.2011.
Usnesení č. 80 – Zastupitelstvo obce schvaluje 3 000,- Kč na ceny na tento turnaj.
13. Závěr jednání
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu: Jelínek Roman ……………………………………………….

Gdovínová Božena ……………………………………………

Vyvěšeno dne …………………………………………………..
Sejmuto dne …………………………………………………..

