Z Á P I S č. 8/2012
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 30. 8. 2012
v 17,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni : dle presenční listiny / 6 přítomných/
Program : 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise
5. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva č.7/2012
6. Kontrola usnesení
7. Ukončení udržovacích prací na č.p. 12 – MŠ + OÚ
8. Rozpočtové opatření č.5/2012
9. Žádost o dotaci na budování kanalizace na KÚ středočeského kraje
10. Inventarizace majetku městyse k 31.12.2012
11. Různé - řešení dopravní obslužnosti na další léta
- informace o postupu přípravy voleb do zastupitelstva Střed. kraje
- plnění plánu oprav přijatých pro letošní rok

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 6 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Předložený program jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně.
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu : Vrany Libor st., Heřmánek Petr
4. Do návrhové komise byli navrženi: Bohatý Bohumil, Horálek Ladislav
Hlasování: pro: 6
proti: 0
Usnesení č. 154 – schváleno
5. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva č.7/2012
Usnesení č. 155 – zastupitelstvo městyse schvaluje zápis č.7/2012 v předloženém znění
Hlasování: pro: 6
proti: 0
6. Kontrola usnesení
č. 152 – ukládající podepsat smlouvu se společností Energy Benefit Centre a.s. – splněno
7. Ukončení udržovacích prací na č.p. 12 – MŠ + OÚ
Starosta seznámil zastupitelstvo s ukončením udržovacích prací na objektu č.p. 12 – mateřské
školky a obecního úřadu. Předložil zastupitelstvu závěrečné vyúčtování včetně víceprací, které
byly vyvolány v průběhu oprav.
Zastupitelstvo se seznámilo s provedenými opravami a konstatovalo, že kvalita odvedené práce
dodavatelů je dobrá. Dále konstatovalo, že provedené udržovací práce splnili svůj účel tj. zabránit škodám na majetku / havarijní stav střechy / a odstranění závad v soc. zařízení a koupelně
mateřské školky.
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Usnesení č. 155 – zastupitelstvo schvaluje závěrečné vyhodnocení udržovacích prací na budově č.p. 12 včetně vyvolaných víceprací.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
8. Rozpočtové opatření č.5/2012
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 5/2012, reagující na změny na straně příjmové
i výdajové.
Usnesení č. 156 – zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.5/2012
Hlasování: pro: 6
proti: 0

9. Žádost o dotaci na budování kanalizace na KÚ středočeského kraje.
Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí o přehodnocení rozhodnutí o neposkytnutí dotace
na výstavbu části kanalizace, která by řešila zprovoznění ČOV a ověření její funkčnosti, kterou
jsme podali na Středočeský fond životního prostředí a zemědělství.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

10. Inventarizace majetku městyse k 31.12.2012
Starosta předložil v souvislosti s provedením inventarizace majetku obce k 31.12.2012 návrh na
složení inventarizačních komisí a harmonogram přípravy a průběhu.Termín ukončení inventarizací
je stanoven na 20.1.2013.
Usnesení č. 157 – Zastupitelstvo schvaluje provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2012,
harmonogram její přípravy a průběhu a složení inventarizačních komisí.
Hlavní invent. komise : předseda Vraný Libor st.,
členové Horálek Vladislav,Gdovínová Božena, Bíža Oto
Dílčí invent.komise Bílé Podolí: předseda Bíža Oto
členové Bohatý Bohumil, Dvořáček Jiří
Lovčice
: předseda Horálek Ladislav
členové Vlčková Marie, Dvořáček Ivo
Zaříčany : předseda Gdovínová Božena
členové Slovjaková Andrea, Hanousek Jiří
Hlasování: pro: 6
proti: 0
11. Různé - řešení dopravní obslužnosti na další léta
Starosta informoval o žádosti společnosti Veolia Transport Východní Čechy a.s. o vyjádření se k prodloužení smlouvy o dopravní obslužnosti / linky na které si připlácíme v
rámci regionu/, která končí k 31.12.2012. Také proto, že je nutné připravit jízdní řády
pro rok 2013.
V diskusi zastupitelé projednali problematiku nedostatečnosti spojů zejména v částech
Zaříčany a Lovčice i neexistenci spojení pro děti, které by mohli navštěvovat naši školu.
Usnesení č. 158 – zastupitelstvo schvaluje prodloužení smlouvy se společností Veolia
Transport Východní Čecha a.s. do roku 2019 a ukládá zpracovat
návrhy k úpravě jízdních řádů a tyto zaslat společnosti Veolia a Stř.
kraji.
Zodpovídá: starosta
Termín30.10.2012
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- informace o postupu přípravy voleb do zastupitelstva Střed. kraje
Starosta informoval o průběhu příprav voleb do zastupitelsva Středočeského kraje.
Konstatoval, že všechny termíny jsou plněny.
zastupitelé projednali plnění plánu oprav přijatých pro letošní rok. V diskusi konstatovali,
že většina je splněna a práce pokračují. Samozřejmě je jejich rozsah limitován finančními
prostředky.

Závěr jednání
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu: Vrany Libor st., ……………………………………………….
Heřmánek Petr ……………………………………………

Vyvěšeno dne ……………………………………

Sejmuto dne …………………………………………..

