z Á P I S e, 3/2018
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 4. 4.2018 v 16,30 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni : dle presenční listiny, 7 zastupitelů
l. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí.
Konstatoval, že je přítomno všech 7 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné

Program:

l. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu č. 2/2018
5. Rozpočtové opatření č. 3/2018
6. Schválení závěrečného účtu městyse za rok 2017, výsledky auditu
7. Výběrové řízení na opravu chodníků v Bílém Podolí -II. etapa
8. Vypsání výběrového řízení na opravu komunikace v Lovčicích
9. Schválení smluv o smlouvách budoucích na prodej pozemků na výstavbu RD v Brtém Podolí
10. Přijetí zaměstnanců na VPP a HPP
1l. Příspěvek na dítě nastupující do l. tř.
v Bílém Podolf

zš

12. Záměr pronajmout místnost v budově č.p. 70
13. Různé - plán a zabezpečení kulturních akcí
- zabezpečení sběru použitého kuchyňského oleje

2. Program jednání zastupitelstva
Usnesení Č. 19/2018 : Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 7
proti: O

schvaluje program v předloženém

3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele
4. Schválení zápisu č. 3/2018
Usnesení Č. 20/2018: Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 7
proti: O

znění

zápisu: Božena Gdovínová, Libor Vraný

schvaluje zápis č. 2/2018

5. Rozpočtové opatření č.3/2018
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření. Příjmy a výdaje byly navýšeny o 35 911,- Kč z důvodu
poskytnuté dotace a jejího čerpání na volby. Ostatní změny proběhly v rámci kapitol rozpočtu.
Usnesení č. 21/2018: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.3/2018 • navýšení příjmů
a výdajů o 35 911 ,. Kč
Hlasování: pro: 7
proti: O
6. Schválení závěrečného účtu městyse za rok 2017, výsledky auditu
Zastupitelé projednali závěrečný účet městyse Bílé Podolí za rok 2017 a související výsledek auditu
provedeného krajským úřadem Středočeského kraje.
Zastupitelé konstatovali dobré výsledky hospodaření za rok 2017 / městys vykázal výsledek hospodaření ve výši 4 765 272,52 Kč /. Současně ocenili výsledek auditu, jehož hodnocení znělo - bez
výhrad.
Usnesení Č. 22/2018: Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet městyse za rok 2017 bez výhrad.
Hlasování: pro: 7
proti: O

-27.

Výběrové řízení na opravu chodníků v Bílém Podolí -II. etapa
Zastupitelé projednali výsledky výběrového řízení, konstatovali, že byli osloveni tři potencionální
dodavatelé a všichni tři svou nabídku zaslali. Jediným kriteriem byla cena prací.
Nejnižší nabídnutá cena činila 587 276.- Kč vč. DPH, firmou •••••
IČ:
_
Usnesení Č. 23/2018 : Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení a ukládá starostovi
uzavřít smlouvu o dílo s fi •••
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 7
proti: O

8.

Vypsání výběrového řízení na stavební práce "Oprava povrchu místní komunikace Lovčice"
V návaznosti na plán akcí pro letošní rok a žádost o dotaci na opravu místní komunikace v Lovčicích
projednali zastupitelé podmínky vypsání výběrového řízení na dodavatele. Jedná se o zakázku
malého rozsahu.
Usnesení č.24/2018: Zastupitelstvo schvaluje zadávací dokumentaci a vypsání výběrového řízení
na stavební práce "Oprava povrchu místní komunikace lovčice".
Ukládá starostovi oslovit min. tři dodavatele a zveřejnit zadávací dokumentaci na profilu zadavatele a webu městyse.
Zodpovídá : starosta
Hlasování: pro: 7
proti: O

9. Schválení smluv o smlouvách budoucích na prodej pozemků na výstavbu RD v Bílém Podolí
V návaznosti na zveřejněný záměr městyse prodat pozemky na výstavbu rodinných domů / viz. usnesení zastupitelstva 14/2018 ze dne 21.2.2018 projednalo došlé žádosti o uzavření smluv o smlouvách
budoucích včetně zadaných podmínek. Městys obdržel do dnešního dne čtyři žádosti.
Zastupitelé je jednotlivě projednali, vyslovili souhlas s uzavřením smluv o smlouvách budoucích.
Usnesení č. 25/2018: Zastupitelstvo projednalo uzavření smluv o smlouvách budoucích o prodeji
pozemků na výstavbu rodinných domů v k.ú. Bílé Podolí:
- -. - - - - ~. pp.č.7/8
pp.č.7/10.
••••
pp.č.7/11
pp.č.7/12

-------~-

-

---

a pověřuje starostu podpisem smluv.
Zodpovfdá: starosta
Hlasování:

pro: 7

proti: O

10. Přijetí zaměstnanců na VPP a HPP
Zastupitelé projednali přidělení možnosti přijmout sedm zaměstnanců na veřejně prospěšné práce
na základě smlouvy s úřadem práce. V současné době je obsazeno šest míst.
Dále zastupitelé projednali potřebu přijmout na dobu neurčitou pracovnici na úřad městyse z důvodu
dlouhodobého zapracování.
Usnesení
26/2018: Zastupitelé schvalují přijetí pracovnice Městyse Bílé Podolí do pracovního
poměru na dobu neurčitou a souhlasí s obsazením tohoto místa členkou
zastupitelstva .
č,

Zodpovídá: starosta
Hlasování:

pro: 7

proti: O
2
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11. Příspěvek na dítě nastupující do 1. tř. ZŠv Bílém Podolí
Zastupitelé projednali poskytnutí motivačního příspěvku pro žáky nastupující do 1. třídy ZŠ Bílé
Podolí. Podmínky předloženého návrhu smlouvy stanovují vrácení poměrného podílu příspěvku
při odchodu ze školy v době kratší než pět let.
Usnesení č. 27/2018: Zastupitelstvo projednalo a schvaluje poskytnutí motivačního příspěvku
dětem nastupujícím do 1. třídy ZŠ Bílé Podoli.
Ukládá starostovi uzavřít příslušné smlouvy.
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 7
proti: O
12. Záměr pronajmout místnost v budově č.p. 70
Zastupitelé projednali žádost o pronájem nebytových prostor v budově č.p. 70, která zůstala
po minulé výzvě neobsazena pro účely služeb obyvatelstvu.
Usnesení č. 28/2018: Zastupitelé schvalují záměr pronajmout místnost v nemovitosti č.p. 70
pro provozování služeb obyvatelstvu a ukládá zveřejnit záměr na UD.
Zodpovídá : starosta
Hlasování: pro: 7
proti: O
13. Různé
- Zastupitelé projednali termíny nejbližších akcí včetně jejich zajištění: 5.5. cyklojízda, 12.5. - máje,
16.6. - dětský den, červen - ryb.závody dětí, 2- 13.7 - příměský tábor
- zabezpečení sběru použitého kuchyňského oleje
Zastupitelé projednali rozšíření třídění odpadu v obcích. V místech umístění nádob na tříděný
odpad budou umístěny nádoby pro sběr použitého jedlého oleje. K tomu budou vydány letáčky
pro obyvatele obcí.

Zapsala: Šmídová Alena

starosta

Ověřovatelé zápisu:

Gdovínová Božena

.

Vraný libor

.
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