z Á P I S č. 8/2011
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 20.10 . 2011
v 17,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: dle presenční listiny /7 členů zastupitelstva, 2 omluveni /
Program: 1. Zahájení
2. Slib nového člena zastupitelstva
3. Schválení programu
4. Jmenování ověřovatelů zápisu
5. Volba návrhové komise
6. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva č.7/2011
7 . Kontrola usnesení
8. Volba předsedy a člena kontrolního výboru
9. Výsledky hospodaření městyse za 1. - 3. čtvrtletí 2011
10. Rozpočtové opatření č. 4/2011
11. Strategický rozvojový plán obce
12. Žádost o dotaci z SZIF na výstavbu kanalizace - smlouva s dotačním poradcem
13. Smlouva o převodu pozemků obci Brambory
14. Ukončení investiční akce - Chodník a přechody
15. Oprava žlabovnice na městečku a sportoviště na zahradě školy
16. Různé - akceptování žádosti o dotaci ze SFŽP- zateplení Oú a MŠ
- zpracování projektu na opravu střechy Oú a Mš, včetně stavebních úprav
- žádost o odkoupení pozemku
- vyjádření k udělení licence na autobusovou linku
- příspěvek OSH na prapor
- projekt bezpečné branky
17. Závěr

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 7 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že pan Jelínek Roman se vzdal funkce člena zastupitelstva a v souladu
s volebním zákonem se jeho členem stal pan Vraný Libor rnl., složil pan Libor Vraný ml. slib
zastupitele do rukou starosty Městyse Bílé Podolí.
3. Předložený program jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně.
4. Starosta městyse jmenoval ověřovatele
5. Do návrhové komise byli navrženi:
Usnesení Č. 81 - schváleno

Hlasování: pro: 7

proti: O

zápisu:_ Horálek Ladislav, Bíža Oto

Vraný Libor st., Heřmánek Petr

-26. Schválení zápisu č.7 ze zasedání zastupitelstva dne 25.8.2011
Usnesení Č. 82 - zastupitelstvo městyse schvaluje zápis Č. 7/2011 v předloženém
Hlasování: pro: 7
proti: O

znění

7. Kontrola usnesení
K dnešnímu dni je terminováno: usnesení Č. 43 - reagující na závěry inventarizace a ukládající
připravit seznamy majetku dle místností a objektů. S tím souvisí i usnesení č.62
ukládající dát do souladu seznamy drobného majetku vedené na podrozvahových
účtech.
Obě usnesení byla splněna
Zastupitelstvo prodloužilo termín plnění usnesení Č. 72/ vzhledem ke změnám
v kontrolním výboru/ do 30.11.
8. Volba předsedy a člena kontrolního výboru
Předsedou kontrolního výboru byl navržen Bíža Oto
Odměna za funkci předsedy kontrolního výboru činí 1007,- Kč od 1.11.2011
Usnesení Č. 83 - Zastupitelstvo schvaluje Bížu Otu předsedou kontrolního výboru
Hlasování: pro:
7
proti:
O
Za člena kontrolního výboru byl navržen Vraný Libor ml.
Odměna za funkci člena zastupitelstva a člena komise činí 730,- Kč od 1.11.2011
Usnesení Č. 84 - Zastupitelstvo schvaluje Vraného Libora ml. členem kontrolního
Hlasování:
pro:
7
proti:
O

výboru

9. Výsledky hospodaření městyse za 1. - 3. čtvrtleti 2011
Byly projednány výsledky hospodaření jak celkem, tak v jednotlivých kapitolách rozpočtu.
Zastupitelé po diskusi konstatovali, že čerpání je v souladu se stanovenými záměry a čerpání
vykazuje úspory. Na případné změny reaguje navržené rozpočtové opatření.
Usnesení Č. 85 - Zastupitelstvo schvaluje výsledky hospodaření za 1.- 3.čtvrtletí 2011-10-27
Hlasování:
pro: 7
proti: O
10. Rozpočtové opatření Č. 4/2011
Navržené rozpočtové opatření reaguje na vývoj čerpání rozpočtu.
Usnesení Č. 86 - Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.4/2011
Hlasování:
pro: 7
proti: O
11. Strategický rozvojový plán obce
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem rozvojového plánu. Konstatuje, že se jedná o materiál,
který bude dále aktualizován zejména dle získaných dotačních titulů popř. aktuálních potřeb
obce.
Usnesení Č. 86 - Zastupitelstvo schvaluje strategický plán obce na léta 2011- 2014.
Hlasování:
pro:
7
proti: O
12. Žádost o dotaci z SZIF na výstavbu kanalizace - smlouva s dotačním poradcem
Zastupitelstvo se seznámilo s vypsáním 14. kola programu rozvoje venkova vyhlášeného SZIF.
Vzhledem k situaci v budování kanalizace v obci rozhodlo o podání žádosti o dotaci. K vypracování
žádosti zastupitelstvo schválilo pověřit specializovanou firmu.
Usnesení Č. 87 - Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti v rámci Programu rozvoje venkova
a schvaluje smlouvu o dílo k vypracování žádosti s Bc. Pavlem Chudým IČO:
75266806
Hlasování:

pro:

7

proti:

O
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13. Smlouva o převodu pozemků obci Brambory
V návaznosti na převod katastrálního území části .Koukalka" obci Brambory projednalo
zastupitelstvo převod pozemků, které jsou uvnitř tohoto katastru.
Usnesení
88: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemků
obci Brambory.
Hlasování:
pro: 7
Proti: O
č.

14. Ukončení investiční akce - Chodník a přechody
Projednáno ukončení akce" Chodník a přechody u školy". Zastupitelstvo konstatuje, že vybudování přispělo ke zvýšení bezpečnosti. Vyslovilo souhlas s osazením reflexních značek a osvětlením.
15. Oprava žlabovnice na městečku a sportoviště na zahradě školy
Usnesení č. 89 - Zastupitelstvo schvaluje smlouvy o dílo na výše uvedené opravy.
Hlasování:
pro: 7
Proti: O
16. Různé
- Akceptování žádosti o dotaci ze SFŽP- zateplení ou a MŠ.
Zastupitelstvo bylo informováno o akceptaci naší žádosti na MŽP o dodaci na zateplení OU+MŠ
Znamená to, že naše žádost prošla prvním kolem posuzování.
- Zpracování projektu na opravu střechy OÚ a Mš, včetně stavebních úprav.
Vzhledem ke stavu střechy obecního úřadu a mateřské školky i potřebě nezbytných úprav,
zejména sociální části mateřské školy / požadavek hygieny / rozhodlo zastupitelstvo o zadání zpracování projektové dokumentace a následném podání žádosti o dotaci.
- Žádost o odkoupení pozemku.
Zastupitelstvo projednalo žádost paní Pavlíkové Blaženy /Lovčice/ o odkoupení dvou parcel
v celkové výměře 60m2. Tyto parcely dlouhodobě užívá a nebylo ji známo že nejsou v jejím
vlastn ictví.
Usnesení
Hlasování:

č.

90 - Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodat
o celkové výměře 60m2.
pro: 7
proti: O

parcely č. 512/15 a 512/16

- Vyjádření k udělení licence na autobusovou linku
Zastupitelstvo vyslovilo souhlas žádosti spol. Veolia k udělení licence na provozování autobusové linky 620710 Chrudim -Čáslav.

- Příspěvek na prapor Okresního sdružení hasičů.
Zastupitelstvo projednalo žádost o příspěvek na pořízení praporu Okresního sdružení hasičů
a vzhledem ke skutečnosti, že v rámci obce působí tři sbory rozhodlo zastupitelstvo:
Usnesení č. 91- Zastupitelstvo schvaluje příspěvek Okresnímu sdružení hasičů Kutná Hora
ve výši 2 000,- Kč na pořízení praporu.
Hlasování:
pro: 7
proti: O
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- Projekt bezpečné branky
Zastupitelstvo se seznámilo s projektem vypsaným Krajským úřadem Stř. kraje" Bezpečné
branky" a pověřilo starostu k zaslání žádosti o přidělení dvou kusů.
13. Závěr jednání
Starosta poděkoval přítomným

za účast a jednání ukončil.

Zapsala: Šmídová Alena

Ověřovatelé zápisu:

Horálek Ladislav

.

Bíža Oto

Vyvěšeno dne

.

Sejmuto dne

.

