Z Á P I S č. 10/2012
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 19. 12. 2012
v 16,00 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.9/2012
6. Kontrola usnesení
7. Rozpočet na rok 2013
8. Dodatky ke smlouvám o zajištění odvozu a uložení odpadů s AVE odpadové
hospodářství a.s.
9. Žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště
10. Výsledky hospodaření městyse za období 1 – 11.2012
11. Rozpočtové opatření č. 8/2012
12. Různé - ukončení nájemní smlouvy – p. Šoltová /kadeřnictví/
- podnájemní smlouva – klubovna na hřišti
- řešení pozemků v k.ú. Lovčice – zabezpečení přístupů do obytných domů
- příspěvek do mikroregionu Čáslavsko

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 9 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Předložený program jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně.
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu : Bíža Oto, Bohatý Bohumil
4. Do návrhové komise byli navrženi: Heřmánek Petr, Horálek Ladislav
Hlasování: pro: 9
proti: 0
Usnesení č. 171 – schváleno
5. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva č.9/2012
Usnesení č. 172 – zastupitelstvo městyse schvaluje zápis č.9/2012 v předloženém znění
Hlasování: pro: 9
proti: 0
6. Kontrola usnesení
č. 170 – výsledek jednání viz. bod 7 dnešního zasedání
č. 158 – připomínky byly uplatněny, možné změny od nového školního roku
č. 152 - smlouva s fi. Energy Benefit Centre - podepsána
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7. Rozpočet na rok 2013
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu. Konstatovalo nárust rozpočtovaných příjmů ve vazbě
na nové rozpočtové určení daní.
Diskuse byla vedena k jednotlivým kapitolám, zejména k realizaci zateplení budovy MŠ a OÚ. Dále
bylo diskutováno zabezpečení péče o zeleň v příštím roce. Zastupitelstvo konstatovalo dobré zvládnutí této služby vlastními zaměstnanci doplněnými o pracovníky VPP.
Usnesení č. 176 – a) zastupitelstvo schvaluje rozpočet městyse na rok 2013
b) zastupitelstvo schvaluje přijetí dvou pracovníků na dobu určitou k zabezpečení péče o zeleň.
Hlasování: pro 9
proti: 0
8. Dodatky ke smlouvám o zajištění odvozu a uložení odpadů s AVE odpadové hospodářství a.s.
Zastupitelstvo projednalo dodatky k oběma smlouvám zabezpečující odvoz a likvidaci TKO a odpadu
nebezpečného a velkoobjemového. Konstatuje, že nedochází k navýšení ceny za jejich odvoz a likvidaci / cena bez DPH /.
Usnesení č. 177 – Zastupitelstvo schvaluje dodatky ke smlouvám se společností AVE odpadové hospodářství
Hlasování: pro 9
proti: 0
9. Žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště
Zastupitelstvo projednalo vyhlášení výzvy MMR na budování dětských hřišť. Projednalo podmínky
financování, kdy spoluúčast obce je cca 30%. Dále projednalo specifikaci prvků z nabídky fi TRAntoš,
jejíž dřevěné prvky jsou z akátu / zvýšená životnost /, specifikaci návrhu s jednotlivými prvky.
Hodnota navrženého řešení dětského hřiště je 518 ti. Kč bez DPH. Zastupitelstvo projednalo tuto
možnost i ve vazbě na rozpočet roku 2013.
Usnesení č. 178 – zastupitelstvo schvaluje podat žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště
ve vazbě na výzvu MMR a ukládá starostovi zabezpečit podání žádosti a provést nezbytné kroky k dodržení termínu s tím spojených.
Termín: v návaznosti na termíny výzvy
Zodpovídá : starosta
Hlasování: pro 9
proti: 0
10. Výsledky hospodaření městyse za období 1 – 11.2012
Výsledek hospodaření k 30.11.2012 je vyrovnaný a odpovídá schválenému rozpočtu a přijatým rozpočtovým opatřením. Zastupitelé se věnovali některým příjmovým a nákladovým účtům.
Usnesení č. 179 – zastupitelstvo schvaluje výsledky hospodaření k 30. 11 2012
Hlasování: pro 9
proti: 0
11. Rozpočtové opatření č. 7/2012
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření reagující na změny v rozpočtu.
Usnesení č. 180 – zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č 8/2012
Hlasování: pro 9
proti: 0
12. Různé
- ukončení nájemní smlouvy – p. Šoltová /kadeřnictví/
Paní Šoltová požádala o ukončení nájemní smlouvy na prostory v č.p. 70, ve kterých provozovala
kadeřnictví
Usnesení č. 181 – zastupitelstvo schvaluje ukončení nájemní smlouvy k 31.12.2012
Hlasování: pro 9
proti: 0
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- podnájemní smlouva – klubovna na hřišti
Zastupitelstvo projednalo podnájemní smlouvu uzavřenou FC Bílé Podolí na zabezpečení provozu
klubovny na hřišti.
Usnesení č. 182 – zastupitelstvo schvaluje podnájemní smlouvu v předloženém znění.
Hlasování: pro 9
proti: 0
- řešení pozemků v k.ú. Lovčice – zabezpečení přístupů do obytných domů
Starosta informoval o výsledku jednání s majitelkou pozemků v Lovčicích paní ing. A. Procházkovou
z nichž část jsou přístupové cesty k některým obytným domům,část ostatní cesty,popř. část
potoka/ usnesení č. 170 / Výsledkem jednání je předkládaný návrh na odkup všech pozemků, které
vlastní ing. Procházková v Lovčicích , celkem6596m2 za odhadní cenu a prodej pozemku v k.ú.
Zaříčany o výměře /41153m2 / za cenu 15Kč/m2. Zastupitelé v diskusi zdůrazňovali nezbytnost
řešit přístup k obytným domům a zabránit tak možným problémům v budoucnosti. Proto se přiklání k navrhovanému řešení.
Usnesení č. 183 – zastupitelstvo revokuje usnesení č.170 o směně pozemků a schvaluje
a/ záměr obce koupit pozemky v k.ú. Lovčice o celkové výměře 6596m2
za odhadní cenu
b/ záměr obce odprodat pozemky v k.ú. Zaříčany o celkové výměře 41153 m2
za cenu 15,- Kč/m2
Hlasování: pro 9
proti: 0
- příspěvek do mikroregionu Čáslavsko
Usnesení č. 183 – zastupitelstvo schvaluje členský příspěvek ve výši 3 000,- Kč –mikroregion
Čáslavsko.
Hlasování: pro 9
proti: 0

Závěr jednání
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu: Bíža Oto ………………………………………………………..
Bohatý Bohumil ……………………………………………

Vyvěšeno dne ……………………………………

Sejmuto dne …………………………………………..

