z Á P I S č. 4/2018
J

ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 25. 4. 2018 v 16,30 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni : dle presenční listiny, 6 zastupitelů
1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí.
Konstatoval, že je přítomno

Program:

6 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu č. 3/2018
5. Rozpočtové opatření č.4/2018
6. Schválení účetní závěrky městyse Bílé Podolí za rok 2017
7. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bílé Podolí okres Kutná Hora
8. Vypsání výběrového řízení na dodavatele akce - "Výměna kotle a realizace podlahového
vytápění v mateřské škole Bílé Podolí"
9. Žádostí na prodej pozemků na výstavbu rodinných domků
10. Různé

2. Program jednání zastupitelstva
Usnesení Č. 29/2018 : Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 6
proti: O

schvaluje program v pfedloženém

3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele
4. Schválení zápisu č. 3/2018
Usnesení Č. 30/2018: Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 6
proti: O

znění

zápisu: Bohatý Bohumil, Slovjaková Andrea

schvaluje zápis

č. 3/2018

5. Rozpočtové opatření č.4/2018
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření. Příjmy a výdaje byly navýšeny o 742 tis. Kč z důvodu
poskytnuté dotace na zaměstnání pracovníků na VPP.
Usnesení č. 31/2018: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.4/2018 - navýšení příjmů
a výdajů o 742 tis. Kč
Hlasování: pro: 6
proti: O
6. Schválení účetní závěrky městyse Bílé Podolí za rok 2017
Zastupitelé projednali účetní závěrku městyse Bílé Podolí za rok 2017
Zastupitelé konstatovali dobré výsledky hospodaření za rok 2017 / městys vykázal výsledek hospodaření ve výši 4 765 272,52 Kč I.
Usnesení č. 32/2018: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku městyse za rok 2017 bez výhrad.
Hlasování: pro: 6
proti: O

7.

Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bílé Podolí okres Kutná Hora
Zastupitelé projednali účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bílé Podolí okres Kutná Hora.
Výsledek hospodaření -30 614,20 Kč je hrazen z rezervního fondu.
Usnesení č. 33/2018 : Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bílé
Podolí okres Kutná Hora za rok 2017.
Hlasování:

pro: 6

proti: O

.;

8.

Vypsání výběrového řízení na dodavatele akce - Výměna kotle a realizace podlahového
vytápění v mateřské škole Bílé Podolí"
V návaznosti na plán akcí pro letošní rok projednali zastupitelé podmínky vypsání výběrového řízení
na dodavatele. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu.
Usnesení č.34/2018: Zastupitelstvo schvaluje zadávací dokumentaci a vypsání výběrového řízení
na dodavatele akce - "Výměna kotle a realizace podlahového vytápění
v mateřské škole Bné Podolí"
Ukládá starostovi oslovit tři dodavatele a předložit nabídky k posouzení
zastupitelstvu.
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 6
proti: O
II

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/ projednali zastupitelé nové žádosti o uzavření smluv o
smlouvách budoucích.
Současně projednali odstoupení od smlouvy paní •••••••
Usnesení Č. 35/2018: 1. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích o prodeji pozemků na výstavbu rodinných domů v k.ú. Bné Podolí :

-=:::

pp.č.7/9
pp.č. 7/7 ,

_

a pověřuje starostu podpisem smluv.
2. Bere na vědomí odstoupení od smlouvy paní ••••••••
Zodpovídá: starosta
Hlasování:

proti: O

pro: 6

10. Různé:
Zastupitelé projednali zajištění plánovaných akcí v nebližším období.

J;1://

Zapsala: Šmídová Alena

starosta

Ověřovatelé zápisu:

Slovjaková Andrea

.

Bohatý Bohumil.

.
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