z Á P I S č. 2/2012
ze zasedání zastupitelstva
V

městyse Bílé Podolí, konané dne 15.3. 2012

16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni:

dle presenční listiny / 6 členů zastupitelstva,

Program:

1. Zahájení

3 omluveni

/

2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise
5. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva č.l/2012
6. Kontrola usnesení
7. Rozpočtové opatření č.l/2012
8. Vypsání zkráceného výběrového řízení
9. Závěrečná zpráva Mikroregionu Čáslavsko za rok 2011
10. Záměr městyse o převod pozemku ve vlastnictví České republiky
11. Různé - zabezpečení péče o zeleň pro letošní rok
- přihlášení se k výběrovému řízení na dopravní obslužnost
- žádost o skácení dřevin

1. Jednání zahájil starosta městyse. Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 5 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Předložený program jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně.
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele
4. Do návrhové komise byli navrženi:
Usnesení Č. 116 - schváleno
Hlasování: pro: 6
proti: O

zápisu: Vraný Libor st., Gdovínová Božena

Čepek Václav, Heřmánek Petr

5. Schválení zápisu č.l ze zasedání zastupitelstva dne 9.2.2012
Usnesení Č. 117 - zastupitelstvo městyse schvaluje zápis Č. 1/2012 v předloženém
Hlasování: pro: 6
proti: O

znění

6. Kontrola usnesení
K dnešnímu dni je terminováno usnesení:
č.113 ukládající starostovi jednat s úřadem práce o přidělení pracovníků na VVP.
Usnesení je splněno - zaslán požadavek na přidělení 6 pracovníků. Lze předpokládat,
kole obdržíme 1-2 pracovníky.

že v prvním

7. Rozpočtové opatření č.l/2012
Zastupitelstvo projednalo navrhované rozpočtové opatření reagující na některé změny ve
finančních tocích. Po diskusi toto opatření schválilo.
Usnesení Č. 118 - Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/2012
Hlasování:

pro:

6

proti:

O

-2-

8. Vypsání zkráceného výběrového řízení na I. etapu výstavby kanalizace
Zastupitelstvo projednalo vypsání tohoto výběrového řízení
Usnesení

Hlasování:

Č.

119 - Zastupitelstvo vypisuje zkrácené výběrové řízení formou výzvy třem zájemcům
včetně zadávací dokumentace a pokynů ke zpracování nabídky.
Schvaluje složení komise: Oesenský Jiří, Vraný Libor st., Gdovínová Božena
pro: 6
proti:
O

9. Zpráva o hospodaření OSO .Mikroregíon Čáslavko" k 31.12.2011
Zastupitelstvo projednalo zprávu o hospodaření Mikroregionu Čáslavsko a návrh rozpočtu
na rok 2012 včetně výše příspěvku.
Usnesení Č. 120 - Zastupitelstvo schvaluje zprávu o hospodaření OSO IIMikroregion Čáslavsko"
za rok 2011, návrh rozpočtu na rok 2012 a příspěvek na rok 2012 ve výši
3000,- Kč .
Hlasování:
pro:
6
proti: O
10. Záměr městyse o převod pozemku ve vlastnictví České republiky
Zastupitelstvo projednalo skutečnost, že na pozemku v Zaříčanech p.č. 15, který je ve vlastnictví
České republiky, jsou přístupové cesty k pozemku městyse, chodník, městys se trvale stará o jeho
údržbu a je součástí středu obce. Po diskusi přijalo následující usnesení
Usnesení Č. 121- Zastupitelstvo vyhlašuje záměr požádat o převod pozemku p.č.15 v katastru
Zaříčanyo rozloze2646 m2 z majetku České republiky do majetku Městyse
Bílé Podolí.
Zodpovídá: starosta
Hlasování:
pro:
proti: O
6

11. Různé:
- zastupitelstvo projednalo zabezpečení péče o zeleň v letošním roce. Bere na vědomí, že do pracovního poměru budou přijati dvě pracovnice na dobu určitou. Technika prošla údržbou a je připravena.
- zastupitelstvo projednalo žádost krajského úřadu o připojení se k nabídkovému řízení týkajícího
se zajištění dopravní obslužnosti.
Usnesení č.122 - Zastupitelstvo schvaluje připojení se k nabídkovému řízení a pověřuje
starostu dalším souvisejícím jednáním.
Hlasování:
pro:
6
proti: O

- zastupitelstvo projednalo špatný stav stromů vzrostlých z náletů v Lovčicích u rybníka vedle
hřiště na volejbal a rozhodlo o jejich skácení
- členové zastupitelstva informovali o nadcházejících kulturních a sportovních akcí - sportovní
ples, karneval pro děti, zahájení fotbalových soutěží, příprava setkání důchodců atd.

-3Závěr:
Starosta poděkoval za aktivní účast a jednání ukončil.

Zapsala: Šmídová Alena

Ověřovatelé zápisu: Vraný Libor st

.

Gdovínová Božena

Vyvěšeno dne

:..;.: ...):.

~(?. .

.

Sejmuto dne

.

Městys Bílé Podolí ,Bílé Podolí 12 ,pošta 285 72 Bílé Podolí
Tel/FAX 327 397 197
E-mail: bilepodoli@mybox.cz
IČO 00235997

Zastupitelstvo městyse Bílé Podolí na svém zasedání
dne 15. března 2012 usnesením č. 121
schválilo záměr
Požádat o převod pozemku KN st. č. 15 v kat. území Zaříčany o
výměře 2646 m2 •
Pozemek je ve vlastnictví České republiky, právo hospodaření má
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Důvod převodu: původní stavební parcela pod č.p. 1 v Zaříčanech
Na pozemku se nachází část místní komunikace, chodníky, přístupová
cesta k pozemkům 40/1 a 40/2 a st.p.č. 109 a parkové úpravy.

Vyvěšeno: 22.3.2012

Sejmuto

7.4.2012

