Z Á P I S č. 2/2010
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 9. 12. 2010
v 17,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni : dle presenční listiny / pro body 1 - 10 osm členů, 11 – 18 devět členů/
Program : 1. Zahájení
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4 . Jednací řád zastupitelstva městyse
5. Rozpočet městyse na rok 2011
6. Výhledový rozpočet na léta 2011 – 2014
7. Vnitřní směrnice městyse upřesňující některé pravomoci
8. Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místním poplatku za TKO
9. Stav ve výstavbě kanalizace pro Bílé Podolí a Zaříčany
10. Dohoda o změně katastrální hranice Bílé Podolí – Brambory
11. Inventarizace majetku městyse k 31.12.2010
12. Žádost o dotaci z programu Fondu rozvoje obcí a měst –KÚ středočeského kraje
13. Určení zástupce do dobrovolného svazku obcí a měst-mikroregion Čáslavsko
14. Příspěvková org. Základní a mateřská škola-uvolnění fondu rezerv
- možnost přijímání sponzorských darů
15. Zabezpečení ČOV proti neoprávněnému vniknutí cizích osob
16. Různé
17. Usnesení
18 Závěr
1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 8 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Předložený program jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně.
2. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu : Bíža Oto, Jelínek Roman.
3. Do návrhové komise byli navrženi : Vraný Libor, Heřmánek Petr
Hlasování: pro: 8
proti: 0
Usnesení č. 19 - schváleno
4. Předložen jednací řád zastupitelstva městyse Bílé Podolí.
Hlasování: pro: 8
proti: 0
Usnesení č. 20 - schváleno
5. Rozpočet městyse Bílé Podolí na rok 2011
Diskuse byla zaměřena k podrobnější specifikaci položek rozpočtu i vazbě na podání žádosti
o dotaci na výstavbu kanalizace.
Hlasováno: pro: 8
proti: 0
Usnesení č. 21 - schváleno
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6. Výhledový rozpočet na léta 2011 - 2014
Diskuze byla zaměřena na reálnost navržených čísel v závislosti na vývoji hospodářství
a navazujících příjmů ze státního rozpočtu. O to více byla zdůrazňován význam plánu
rozvoje obce na tato období.
Hlasováno: pro: 8
proti: 0
Usnesení č. 22 – schváleno
7. Vnitřní směrnice městyse upřesňující některé pravomoci
V návaznosti na novou skutečnost v řízení městyse / není rada / upřesňuje tato směrnice
některé pravomoci starosty a pravidla základního chodu obce. Ostatní směrnice zůstávají v platnosti.
Hlasováno: pro: 8
proti: 0
Usnesení č. 23 – schváleno
8. Obecně závazná vyhláška městyse Bílé Podolí č.1/2010 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Dospělí 500,-Kč, děti po slevě 300,-, chalupáři 500,Hlasováno: pro: 8
proti: 0
Usnesení č. 24 – schváleno
9. Stav ve výstavbě kanalizace pro Bílé Podolí a Zaříčany
Obsáhlá diskuse se věnovala rizikům a důsledkům případné změny usnesení zastupitelstva
v letech 2009, 2010 odmítající pokračování výstavby přijetím dotace ve výši poloviny rozpočtované částky.
Zejména pak dopadům na chod obce a jeho organizací / základní a mateřské školy/, zájmových
sdružení a života v obci obecně a reálnosti dalších dotací na dokončení výstavby. Menšinovým
názorem bylo stanovisko pokračovat a další řešit posléze.
Závěr :
Zastupitelstvo městyse Bílé Podolí projednalo vzniklou situaci kolem výstavby kanalizace
v Bílém Podolí a Zaříčanech a konstatuje:
Financování výstavby kanalizace z programu ministerstva zemědělství 129 180 bylo zamítnuto
zastupitelstvem městyse Bílé Podolí dne 11.11.2009 a následně 10.8.2010 odmítlo zastupitelstvo žádost o poskytnutí dotace ve výši 10% na akci kanalizace / celkové náklady 19,9 mil.Kč/
z fondu životního prostředí středočeského kraje.
Zastupitelstvo znovu prověřilo únosnost tohoto řešení pro obec, zejména z pohledu financí
a reálnosti pokračování výstavby a konstatuje, že nedošlo ke změně důvodů zamítnutí a nemá
důvod tato rozhodnutí měnit.
Hlasováno: pro: 7
proti: 1 /Čepek V. /
Usnesení č. 25 - schváleno
10. Dohoda o změně katastrální hranice Bílé Podolí – Brambory
Zastupitelstvo projednalo návrh dohody řešící komplikovaný stav, který vznikl po osamostatnění obce Brambory. Bylo konstatováno, že současná situace značně komplikuje život obyvatel žijících v části Koukalka.
Závěr:
Zastupitelstvo dohodu schvaluje s vědomím, že se tímto úkonem zlepšují podmínky života
obyvatel žijících na zmíněném území.
Zastupitelstvo podmiňuje svůj souhlas tím, že se jedná o konečné řešení odluky obce Brambo-
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ry a obec Brambory nebude vznášet další nároky a podmínky vůči Bílému Podolí a veškeré
náklady s touto dohodou spojené, hradí obec Brambory.
Hlasování: pro 8
proti: 0
Usnesení č. 26 - schváleno
11. Inventarizace majetku městyse k 31.12.2010
Starosta obce vydal pokyn k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2010.
Hlavní inventarizační komise: Vraný Libor /předseda/, Jelínek Roman, Horálek Ladislav,
Gdovínová Božena
Dílčí inventarizační komise Bílé Podolí : Jelínek Roman /předseda/, Bíža Oto, Dvořáček Jiří
Lovčice : Horálek Ladislav /předseda/, Dvořáček Ivo, Vlčková Marie
Zaříčany: Gdovínová Božena /předseda/,Vízner Stan.,Hanousek Jiří
Zastupitelstvo schvaluje provedení inventarizace a složení jednotlivých komisí
Hlasování : pro 9
proti : 0
Usnesení č. 27 – schváleno
12. Žádost o dotaci z programu Fondu rozvoje obcí a měst –KÚ středočeského kraje
Zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci z fondu rozvoje obcí a měst – KÚ středočeského
kraje na vybudování dvou přechodů pro obce u základní školy a schvaluje podání žádosti.
Hlasování : pro 9
proti: 0
Usnesení č. 28 – schváleno
13. Určení zástupce do dobrovolného svazku obcí a měst-mikroregion Čáslavsko
Zastupitelstvo schválilo zástupce do sdružení mikroregion Čáslavsko starostu městyse
Jiřího Desenského.
Hlasování : pro 9
proti: 0
Usnesení č. 29 – schváleno
14. Příspěvková org. Základní a mateřská škola-uvolnění fondu rezerv
- možnost přijímání sponzorských darů
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje – uvolnění fondu rezerv na pokrytí případného
schodku hospodaření letošního roku
- přijímání sponzorských darů pro ZŠ a MŠ
do hodnoty 10 000,- Kč
Hlasování : pro 9
proti: 0
Usnesení č. 30 – schváleno
15. Zabezpečení ČOV proti neoprávněnému vniknutí cizích osob
Zastupitelstvo posoudilo nabídky tří oslovených dodavatelů na elektronické zabezpečení
ČOV v Zaříčanech. Konstatuje, že návrhy jsou co do obsahu služby i ceny srovnatelné a rozhodlo objednat zabezpečení od fi. ALKON, která spravuje zabezpečovací zařízení obecního
úřadu. Cena díla je 20 000,- Kč + DPH
Hlasování : pro 9
proti 0
Usnesení č. 31 – schváleno
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16. Různé
- informace o připravovaných změnách v dopravní obslužnosti – konkrétní jednání proběhnou
v lednu
- informace okresního sdružení dobrovolných hasičů o povinnosti čištění komínů a spotřebičů
- diskutována nutnost zpracovat plán oprav pro období delší než rok
- diskutována situace s odklízením sněhu, návrhy na zaměstnání pracovníka nejenom pro sníh
- informace o připravované akci v Lovčicích –položení části elektrického vedení do země a na
to navazující vyvolanou investici pro obec – veřejné osvětlení
17. USNESENÍ

Usnesení ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konaného dne
9.12.2010 v zasedací místnosti obecního úřadu Bílé Podolí.
Počet zastupitelů : 9
Přítomno
: 8 / pro body programu 1-10, omluv. p. Gdovínová/
9 / pro body 10 – 18 /
Omluveno
: 1 / p. Gdovínová body 1 – 10 /
Zastupitelstvo městyse Bílé Podolí bere na vědomí:
1. Ověřovatele zápisu : Roman Jelínek, Oto Bíža
Zastupitelstvo městyse Bílé Podolí projednalo a schvaluje:
- Program jednání :
1. Zahájení
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4 . Jednací řád zastupitelstva městyse
5. Rozpočet městyse na rok 2011
6. Výhledový rozpočet na léta 2011 – 2014
7. Vnitřní směrnice městyse upřesňující některé pravomoci
8. Obecně závazná vyhláška č.1/2010 o místním poplatku za TKO
9. Stav ve výstavbě kanalizace pro Bílé Podolí a Zaříčany
10. Dohoda o změně katastrální hranice Bílé Podolí – Brambory
11. Inventarizace majetku městyse k 31.12.2010
12. Žádost o dotaci z programu Fondu rozvoje obcí a měst –KÚ středočeského kraje
13. Určení zástupce do dobrovolného svazku obcí a měst-mikroregion Čáslavsko
14. Příspěvková org. Základní a mateřská škola-uvolnění fondu rezerv
- možnost přijímání sponzorských darů
15. Zabezpečení ČOV proti neoprávněnému vniknutí cizích osob
16. Různé
17. Usnesení
18 Závěr
hlasování : pro: 8
proti: 0
- Návrhovou komisi ve složení : Vraný Libor, Heřmánek Petr
hlasování: pro: 8
proti: 0
Usnesení č. 19 - schváleno
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- Jednací řád zastupitelstva Bílé Podolí
hlasování : pro 8
proti 0
Usnesení č. 20- schváleno
- Rozpočet městyse Bílé Podolí na rok 2011
hlasování : pro 8
Usnesení č. 21 – schváleno

Příjmy – 6 221 200 Kč
Výdaje - 6 221 200 Kč

proti 0

- Výhledový rozpočet na léta 2011 – 2014
hlasování : pro 8
proti 0
Usnesení č. 22 – schváleno
- Vnitřní směrnici městyse Bílé Podolí upřesňující některé pravomoci a oběh dokladů
hlasování : pro 8
proti 0
Usnesení č. 23 - schváleno
- Obecně závaznou vyhlášku městyse Bílé Podolí č.1/2010 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Dospělí 500,- Kč, děti po slevě 300,- Kč, chalupáři 500,- Kč
hlasování : pro 8
proti 0
Usnesení č. 24 - schváleno
- Stanovisko ke změně usnesení zastupitelstva týkajícího se výstavby kanalizace pro Zaříčany
a Bílé Podolí.
Zastupitelstvo městyse Bílé Podolí projednalo vzniklou situaci kolem výstavby kanalizace
v Bílém Podolí a Zaříčanech a konstatuje:
Financování výstavby kanalizace z programu ministerstva zemědělství 129 180 bylo zamítnuto
zastupitelstvem městyse Bílé Podolí dne 11.11.2009 a následně 10.8.2010 odmítlo zastupitelstvo žádost o poskytnutí dotace ve výši 10% na akci kanalizace / celkové náklady 19,9 mil.Kč/
z fondu životního prostředí středočeského kraje.
Zastupitelstvo znovu prověřilo únosnost tohoto řešení pro obec, zejména z pohledu financí
a reálnosti pokračování výstavby a konstatuje, že nedošlo ke změně důvodů zamítnutí a nemá
důvod tato rozhodnutí měnit.
hlasováno: pro: 7
proti: 1 /Čepek V. /
Usnesení č. 25 - schváleno
- Dohodu o změně katastrální hranice Bílé Podolí – Brambory
Zastupitelstvo dohodu schvaluje s vědomím, že se tímto úkonem zlepšují podmínky života
obyvatel žijících na zmíněném území.
Zastupitelstvo podmiňuje svůj souhlas tím, že se jedná o konečné řešení odluky obce Brambory a obec Brambory nebude vznášet další nároky a podmínky vůči Bílému Podolí a veškeré
náklady s touto dohodou spojené, hradí obec Brambory.
hlasování: pro 8
proti: 0
Usnesení č. 26 - schváleno
- Inventarizaci majetku městyse k 31.12.2010
Zastupitelstvo schvaluje provedení inventarizace a složení jednotlivých komisí.
Hlavní inventarizační komise: Vraný Libor /předseda/, Jelínek Roman, Horálek Ladislav,
Gdovínová Božena
Dílčí inventarizační komise Bílé Podolí : Jelínek Roman /předseda/, Bíža Oto, Dvořáček Jiří
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Zaříčany: Gdovínová Božena /předseda/,Vízner Stan.,Hanousek Jiří
hlasování: pro 9
proti: 0
Usnesení č. 27 - schváleno
- Žádost o dotaci z programu Fondu rozvoje obcí a měst –KÚ středočeského kraje
Zastupitelstvo projednalo žádost o dotaci z fondu rozvoje obcí a měst – KÚ středočeského
kraje na vybudování dvou přechodů pro obce u základní školy a schvaluje podání žádosti.
hlasování : pro 9
proti: 0
Usnesení č. 28 - schváleno
- Zástupce do dobrovolného svazku obcí a měst-mikroregion Čáslavsko starostu městyse
Jiřího Desenského.
hlasování: pro 9
proti: 0
Usnesení č. 29 - schváleno
- Základní a mateřské škole uvolnění fondu rezerv na pokrytí případné ztráty a přijímání
Sponzorských darů do 10 000,-KČ
hlasování: pro 9
proti. 0
Usnesení č. 30 - schváleno
- Zabezpečení ČOV elektronickým zabezpečovacím zařízením fi ALKON Čáslav, 20 000Kč+DPH.
hlasování: pro 9
proti: 0
Usnesení č. 31 - schváleno

Závěr jednání:
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu : Jelínek Roman ………………………………………

Bíža Oto ……………………………………………….

