Z Á P I S č. 5/2012
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 13. 6. 2012
v 17,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni : dle presenční listiny / 9 přítomných/
Program : 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise
5. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva č.4/2012
6 . Kontrola usnesení
7. Rozpočtové opatření č.3/2012
8. Oprava střechy na č.p. 12 – obecní úřad
9. Oprava koupelny mateřské školky
10. Záměr pořízení nového územního plánu městyse Bílé Podolí včetně jeho částí
Lovčice a Zaříčany
11. Různé - žádost pana Mokošína o využívání vody protékající dešťovou kanalizací
- navýšení kapacity mateřské školky
- výsledky celostátních testů žáků 5. tříd
- žádost pana Kočárníka Pavla o odkoupení části pozemku v Zaříčanech
- výsledky zkušebních vrtů
- průběh prací v obci
- zhodnocení dětského dne a zájezdu do VHM Lešany

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 9 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Předložený program jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně.
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu : Čepek Václav, Heřmánek Petr
4. Do návrhové komise byli navrženi: Vraný Libor st., Gdovínová Božena
Hlasování: pro: 9
proti: 0
Usnesení č. 136 – schváleno
5. Schválení zápisu č.4 ze zasedání zastupitelstva dne 22.5.2012
Usnesení č. 137 – zastupitelstvo městyse schvaluje zápis č.4/2012 v předloženém znění
Hlasování: pro: 9
proti: 0

6. Kontrola usnesení:
usnesení č. 125 – dva body přijaté při projednávání závěrečného účtu – splněno
usnesení č. 132 – ukládající zaslat rozhodnutí k výběrovému řízení - splněno
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7. Rozpočtové opatření č. 3/2012
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření reagující na vývoj financí městyse Bílé Podolí.
Usnesení č. 138 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.3/2012
Hlasování:
pro: 9
proti: 0
8. Oprava střechy na č.p. 12 – obecní úřad
V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a usnesením zastupitelstva č. 132 ze dne
22.5.2012 byly osloveni dva podnikatelé.
Nabídky, které podali vyhověly zadání a byly předloženy zastupitelstvu k rozhodnutí. Zastupitelé
se seznámily s nabídkami a konstatovali, že cenový rozdíl není velký a rozhodli o tajném hlasování.
Na jeho základě bylo stanoveno pořadí : 1 Nerad Aleš / 6 hlasů /
2. Hron Luboš / 3 hlasy /
Usnesení č. 139 – Zastupitelstvo schvaluje výše uvedené pořadí a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy s panem Neradem s termínem dokončení prací do
15.8.2012.
Zodpovídá: starosta
Termín : ihned
Hlasování:
pro : 9
proti: 0
9. Oprava koupelny mateřské školky
Oprava koupelny je vyvolaná nevyhovujícím stavem, který je předmětem kritiky zejména orgánů
hygienické služby. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách a usnesením zastupitelstva ze dne
22.5.2012 byli osloveni tři dodavatelé.
Nabídky podali dvě firmy . Zastupitelé se seznámily s nabídkami, jejich cenou a komplexností prací.
Jednomyslně byla vybrána společnost RUPOL s.r.o.,Ronov/Doubravou.
Usnesení č. 140 – Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s fi Rupol s.r.o.
s termínem dokončení prací 19.8.2012.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Hlasování:

pro : 9

proti :

0

10. Záměr pořízení nového územního plánu městyse Bílé Podolí včetně jeho částí Lovčice a Zaříčany .
Zastupitelstvo prodiskutovalo skutečnost, že platnost územního plánu obce skončila v roce 2010
a povinnost pořídit nový územní plán do roku 2015.
V diskusi byla zdůrazněna nutnost co největšího zapojení obyvatel a s tím související informovanost
o postupu při jeho tvorbě.
Usnesení č. 141 – a) Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pořídit územní plán pro městys Bílé
Podolí včetně jeho částí Lovčice a Zaříčany.
b) Zastupitelstvo schvaluje zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem
územního plánu starostu Jiřího Desenského
c) Ukládá požádat MÚ Čáslav jako úřad s rozšířenou pravomocí o pořízení
územního plánu pro městys Bílé Podolí
d) Ukládá informovat občany o záměru zastupitelstva obce pořídit nový
územní plán, informovat o procesu přípravy a vyzvat je k průběžnému
podávání připomínek a námětů do 30.11. 2012.
Zodpovídá: starosta
Termín : 15.7.2012
Hlasování:

pro:

9

proti:

0
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Různé:
- Žádost pana Ladislava Mokošína o možnost využívat vodu neznámého původu pro soukromé
účely.
Zastupitelstvo konstatuje, že nakládání s vodami není v pravomoci obecního úřadu. Doporučuje
žadateli obrátit se na vodoprávní úřad MÚ Čáslav.
- Navýšení kapacity mateřské školy
Zastupitelstvo projednalo žádost ředitelky ZŠ a MŠ Bílé Podolí o navýšení kapacity mateřské školy.
Usnesení č. 142 – Zastupitelstvo schvaluje navýšení kapacity mateřské školy ve školním roce
2012/2013 na 26 žáků
- zastupitelstvo se seznámilo s výsledky celostátních testů žáků 5. tříd. Z výsledku je zřejmé, že naši
žáci je absolvovali úspěšně.
- Žádost pana Pavla Kočárníka o odkup části parcely ve vlastnictví městyse.
Usnesení č. 143 – Zastupitelstvo nesouhlasí s odprodejem vzhledem k tomu, že by došlo
k zamezení přístupu na sousední pozemky.
- Podána informace o průběhu zkušebních vrtů v Bílém Podolí a Lovčicích – oba byly úspěšné, nyní
se zpracovává nezbytná dokumentace.
- Zastupitelstvo bylo informováno o péči o zeleň zabezpečovaných našimi pracovnicemi i pracovníky
na veřejně prospěšných pracích z ÚP, o průběhu plánovaných drobných oprav i o žádosti na úřad
práce o navýšení počtu pracovníků na VPP.
- Byl zhodnocen průběh dětského dne pořádaného ve spolupráci s FC Bílé Podolí. Dětský den je hodnocen jako úspěšný. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a průběhu.
Jako zdařilý byl hodnocen také zájezd do Vojensko - historického muzea Lešany.
- Zastupitelstvo bylo informováno o probíhajících jednáních o možnostech získat dotaci na výstavbu
kanalizace.
Závěr jednání
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.
Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu: Čepek Václav ……………………………………………….
Heřmánek Petr ……………………………………………

Vyvěšeno dne ……………………………………

Sejmuto dne …………………………………………..

