Z Á P I S č. 10/2011
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 29.12 . 2011
v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni : dle presenční listiny / 8 členů zastupitelstva, 1 omluven /
Program : 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise
5. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva č.9/2011
6. Kontrola usnesení
7. Rozpočtové opatření č.6/2011
8. Různé
9. Závěr

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 8 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Předložený program jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně.
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu: Gdovínová Božena, Libor Vraný st.
4. Do návrhové komise byli navrženi : Libor Vraný st., Čepek Václav
Usnesení č. 106 - schváleno
Hlasování: pro: 8
proti: 0
5. Schválení zápisu č.9 ze zasedání zastupitelstva dne 8. 12. 2011
Usnesení č. 107 – zastupitelstvo městyse schvaluje zápis č. 9/2011 v předloženém znění
Hlasování: pro: 8
proti: 0
6. Kontrola usnesení
K dnešnímu dni není terminováno žádné usnesení.
7. Rozpočtové opatření č.6/2011
Navržené rozpočtové opatření reaguje na vývoj čerpání rozpočtu.
Usnesení č. 108 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.6/2011
Hlasování : pro: 8
proti: 0
8. Různé:
- zastupitelstvo projednalo ukončení prodeje potravin v Lovčicích a v této souvislosti pověřuje
starostu obce k jednáním o řešení této situace.
Usnesení č. 108 – Zastupitelstvo schvaluje záměr obce pronajmout prodejnu v Lovčicích .
Hlasování : pro : 8
proti : 0
- informace o jednání Mikroregionu Čáslavsko – je připravován informační leták o tomto sdružení
se základními údaji o jednotlivých členech. Členové zastupitelstva doplnili základní údaje o obci,
které budou v letáku uveřejněny.
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- starosta informoval o ukončení provozu prodejny v Lovčicích a krocích které činí k zajištění zásobování obyvatelstva.
- velmi dobře bylo zhodnoceno vánoční zpívání dětí v kostele.

9. Závěr : Starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil .

Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu: Gdovínová Božena ……………………………………………….

Vraný Libor st. ………………………………………………..

Vyvěšeno dne ………………………………….

Sejmuto dne…………………………………….

