Z Á P I S č. 4/2011
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 3. 3. 2011
v 17,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni : dle presenční listiny / 8 členů zastupitelstva /
Program : 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise
5. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva č.3/2011
6 . Kontrola usnesení
7. Výsledek inventarizace majetku městyse k 31.12.2010
8. Dopravní obslužnost – dodatek smlouvy se společností Veolia Transport Východní
Čechy a.s.
9. Zabezpečení péče o veřejnou zeleň v obci v r.2011
10. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ + MŠ Bílé Podolí
11. Návrh mandátní smlouvy se společností Energy Benefit Centre a.s. Praha
12. Oprava zastřešení prostoru pro diváky na hřišti
13. Smlouva o zřízení věcného břemene
14. Informace o jednání se společností G-MONT CR s.r.o.
15. Záměr odprodeje pozemků
16. Různé
17. Závěr
1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 8 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Předložený program jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně.
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu : Heřmánek Petr, Horálek Ladislav
4. Do návrhové komise byli navrženi : Gdovínová Božena, Jelínek Roman
Hlasování: pro: 8
proti: 0
Usnesení č. 41 - schváleno
5. Schválení zápisu č.3 ze zasedání zastupitelstva dne 13.1.2011
Usnesení č. 42 – zastupitelstvo městyse schvaluje zápis č. 3 v předloženém znění
Hlasování: pro: 8
proti: 0

6. Kontrola usnesení
k dnešnímu dni je termínováno usnesení č. 36 – ukládající starostovi předat zpracovanou
žádost o dotaci na krajský úřad Středočeského kraje s termínem 14.1.2011.
Splněno žádost byla předána v termínu.
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7. Výsledek inventarizace majetku městyse k 31.12.2010
Pan Vraný Libor – předseda inventarizační komise – informoval o průběhu a výsledku
inventarizace. Konstatoval, že nebylo zjištěno větších nedostatků.
Diskuse se zaměřila na neexistenci místních seznamů, což ztěžuje vlastní průběh inventur.
Usnesení č. 43 – zastupitelstvo schvaluje výsledky inventarizace majetku k 31.12.2011.
Konstatuje, že nebylo shledáno rozdílů oproti evidenci a ukládá zpracovat místní seznamy majetku a vybavení v jednotlivých místnostech a
objektech.
Termín : 30.9.201
Zodpovídá: starosta
Hlasování : pro: 8
proti: 0
8. Dopravní obslužnost – dodatek smlouvy se společností Veolia Transport Východní Čechy a.s.
Starosta obce shrnul složitost situace pramenící z úspor a omezování některých spojů. V našich
podmínkách se to týkalo pouze nedělních spojů, jejichž vytížení bylo slabé.
Předložený dodatel smlouvy je každoroční úhrada ztráty dopravce nad rámec, který je hrazen
krajským úřadem.Výše úhrady je vypočítána ve vazbě na počet obyvatel a dělíme se o ní s okolními obcemi.
Starosta dále informoval o jednání se středočeským krajem a společností Veolia … o některých
úpravách spojů jezdících do Zaříčan. Zejména o těch, které zabezpečují dopravu školních dětí.
Podařilo se zajistit návaznost odpoledních spojů ve Vrdech, zajíždění odpoledního autobusu s
dětmi do Zaříčan je v závěrečné fázi.
Usnesení č.44 – 1. zastupitelstvo schvaluje dodatek smlouvy se společností Veolia Transport
Východní Čechy na úhradu prokazatelné ztráty do výše 63 420,- Kč.
2. zastupitelstvo pověřuje starostu obce k dokončení jednání s cílem zajistit
zajíždění odpoledního školního autobusu do Zaříčan / 3x týdně / a schvaluje případnou úhradu nákladů.
Hlasování: pro: 8
proti: 0
9. Zabezpečení péče o veřejnou zeleň v obci v r. 2011
Zastupitelstvo projednalo vzniklou situaci v péči o zeleň. Seznámilo se se skutečností, že firma
J. Pospíšila nebude tuto péči zabezpečovat.
Zastupitelé obšírně prodiskutovali předložené varianty včetně ekonomických rozvah. Konstatovali, že služby poskytované firmou J.Pospíšila byly na takové úrovni,že je bude obtížné vyrovnat.
Posoudili varianty od zadání dodavatelské firmě až po zabezpečení vlastními silami,jak z hlediska ekonomického, tak možnosti ovlivnění kvality.
Usnesení č. 45 – Zastupitelstvo obce rozhodlo o údržbě obce vlastními silami . Znamená to
přijmutí dvou pracovníků na dobu určitou / 9 měsíců a 7 měsíců / a využití pracovníků přidělených úřadem práce.
Dále zastupitelstvo schvaluje zakoupení traktůrku na sekání trávy, přepravního vozíku, křovinořezu v ceně do 140 000,-Kč a ukládá vytvořit podmínky
pro uskladnění techniky.
Termín: ihned
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 8
proti: 0
10. Výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2010 a rozdělení hospodářkého
výsledku.
Zastupitelstvo projednalo výsledky hospodaření, konstatovalo že došlo k úsporám. Hospodářský výsledek činí 8 564, 56 Kč,-.
Diskuse se věnovala novým pravidlům v odměňování, která se dotknou zejména nepedagogických pracovníků. Vzhledem k tomu, že část členů zastupitelstva obce je nová a s problematikou
ZŠ a MŠ není obeznámena, proběhne k tomuto tématu zvláštní schůzka.
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ZŠ a MŠ Bílé Podolí za rok 2010 a schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ve výši 8 564,56 Kč v poměru 50% do fondu reserv a 50% do fondu odměn.
Hlasování: pro: 8
proti: 0
11. Návrh mandátní smlouvy se společností Energy Benefit Centre a.s. Praha
Zastupitelstvo projednalo návrh mandátní smlouvy se společností Energy Benefit Centre a.s.
jejimž cílem je získání dotace na opravu a zateplení budovy č.p. 12 – obecní úřad a mateřská
školka.
Předmětem smlouvy je vypracování energetického auditu, zpracování projektové dokumentace , zpracování a dodání žádosti o dotaci a s tím souvisejících úkonů, přičemž obec by uhradila
zpracování energetického auditu. Ostatní až v případě přidělení dotace.
Usnesení č. 47 – Zastupitelstvo schvaluje předloženou smlouvu a pověřuje starostu obce
jejím podepsáním a úhradu energetického auditu v ceně 25 000 Kč/bez DPH/
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 8
proti: 0
12. Oprava zastřešení prostoru pro diváky na hřišti
Zastupitelstvo projednalo stav, který trvá od vichřice Ema kdy došlo, mimo jiné, k poškození
zastřešení prostoru pro diváky. Po diskusi, kdy byly probrány různé varianty opravy, rozhodlo
o minimalistické variantě. Řeší opravu části zastřešení směrem k hřišti. Tedy té části, jejíž
absence přináší největší problémy.
Současně projednalo stav hřiště na nohejbal a okrajově další potřeby rozvoje hřiště.
Usnesení č. 48 – 1. Zastupitelstvo schvaluje opravu zastřešení prostoru pro diváky na hřišti,
dle návrhu a nabídky fi. Rostislav Jansa a schvaluje opravu a finanční
limit 130 000,- Kč.
2. Zastupitelstvo schvaluje úpravu hřiště na nohejbal.
Zodpovídá: starosta
Termín
: ihned
Hlasování: pro: 8
proti: 0
13. Zřízení věcného břemene
Starosta obce předložil návrh na zřízení věcného břemene mezi městysem Bílé Podolí RWE GasNet, s.r.o a Annou Pavlovou/ majitelkou domu č.p, 21 /, v souvislosti se stavbou
plynové přípojky.
Usnesení č. 49 – Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene na parcele 1781/1
na LV č. 10001 k.ú. Bílé Podolí.
Hlasování: pro: 8
proti: 0

14. Informace o jednání se společností G – MONT CR s.r.o.
Starosta informoval o jednáních se společností G-MONT s.r.o. / dodavatele prací na vystavbě
ČOV / a jejich dopisu ohledně prací na kanalizaci.
Usnesení č. 50 – Zastupitelstvo pověřuje starostu jednáním s výše uvedenou společností
s cílem ukončení smluvního vztahu.
Zodpovídá: starosta
Hlasování:

pro: 8

proti: 0
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15. Záměr odprodeje pozemků.
Usnesení č. 51 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce na bezúplatný převod pozemků
v majetku městyse, které se nacházejí v nově zaměřeném území Koukalka
pro obec Brambory /cesty, náves /.
Usnesení č. 52 - Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce odprodat část pozemku kat.č.
512/27 / 40m2 / a 484/4 /38m2 / v KÚ Lovčice.
Hlasování: pro: 8
proti: 0

16. Různé
Krátce byly diskutovány potřeby údržby v obcích a připravovaná dotazníková akce pro občany.
17. Závěr
Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval přítomným a zasedání ukončil.

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu : Heřmánek Petr ……………………………………………….

Horálek Ladislav ……………………………………………..

