Z Á P I S č. 6/2011
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 16. 6. 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.5/2011
6 . Kontrola usnesení
7. Projednání závěrečného účtu městyse Bílé Podolí za rok 2010
8. Rozpočtové opatření č. 2/2011
9. Odprodej částí pozemků p.č. 1132/7 v Zaříčanech a p.č. 512/27,484/4 v Lovčicích
10. Záměr obce na odkoupení pozemku v katastrálním území Bílé Podolí na bytovou
výstavbu
11. Výměna oken v budově školy – zadní část – výběrové řízení malého rozsahu
12. Výstavba přechodu a navazujících chodníků u školy - výběrové řízení malého rozsahu
13. Dotazníkové šetření pro zpracování plánu rozvoje
14. Různé - Stanovisko k plánu společných zařízení v komplexních pozemkových úpravách
Žehušice
-Žádost o příspěvek na „Turnaj staré gardy“ v kopané dne 2.7.2011
- Zastupitelstvo opravu hřiště na odbíjenou
- Źádost na úřad práce o přidělení dalších pracovníků na VPP.
- Problematika dopravní obslužnosti Středočeského kraje
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, Vraný Libor
4. Do návrhové komise byli navrženi : Bíža Oto, Gdovínová Božena
Hlasování: pro: 8
proti: 0
Usnesení č. 60- schváleno
5. Schválení zápisu č.5 ze zasedání zastupitelstva dne 21.4.2011
Hlasování: pro: 8
proti: 0
Usnesení č. 61 – zastupitelstvo městyse schvaluje zápis č. 5 v předloženém znění
6. Kontrola usnesení
k dnešnímu dni je termínováno: usnesení č. 44 – dokončení jednání k zajištění zajíždění školního
autobusu do Zaříčan . Usnesení splněno.
a/Od nového školního roku bude odpolední školní autobus /spoj 240054 3/zajíždět až do Zaříčan.
b/Od poloviny června je upraven jízdní řád spoje 240053 11, který jezdí z Čáslavi tak, aby navazoval na odjezd spoje 240054 3 a nedocházelo tak k situacím kdy autobus „už odjel“.
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usnesení č. 48 – oprava zastřešení na hřišti. Oprava ukončena.
Usnesení splněno.

7. Závěrečný účet městyse Bílé Podolí za rok 2010
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Bílé Podolí za rok 2010 provedeného pracovníky odboru kultury Krajským
úřadem Středočeského kraje.
Diskuse se týkala čerpání jednotlivých položek, stavu finančních prostředků. Bylo konstatováno,že
městys není zadlužen ani nemá závazky po splatnosi vůči jiným subjektům.
Diskutováno byly i závěry přezkoumání hospodaření Krajským úřadem Středočeského kraje.
Konstatován závěr přezkoumání, že „byly zjištěné chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c): (§ 10 odst. 3 písm.b)zákona č. 420/2004 Sb.) – územní celek neprovedl fyzickou inventuru drobného majetku pod stanovenou hranici.“
Finanční výbor projednal závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření na svém
jednání dne
a doporučil přijmout navrhované usnesení.
Usnesení č. 62 –Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet městyse Bílé Podolí za rok 2010
s výhradou uvedenou ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Bílé Podolí IČO 00235997 za rok 2010 a přijímá toto opatření:
Zastupitelstvo městyse ukládá zajistit seznamy drobného hmotného majetku
vedeného na podrozvahových účtech v členění podle umístění/obce a zařízení/
Termín: 30. 9. 2011
Zodpovídá: starosta
Hlasování :
pro 8
proti : 0

8. Rozpočtové opatření č.1/2011
Předloženo a projednáno rozpočtové opatření reagující na změny v čerpání rozpočtu.
Usnesení č. 63 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2/2011
Hlasování : pro 9
proti: 0

9. Odprodej pozemků části p.č. 1132/7 a části katastr.území Zaříčany p.č. 512/27, 484/4
katastr.území Lovčice
Zastupitelstvo obce projednalo žádosti v návaznosti na zveřejněné záměry odprodat výše
uvedené pozemky. Konstatovalo, že na tyto záměry reagovali pouze po jednom zájemci.
Usnesení č. 64 – Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej:
a/ části pozemku p.č. 1132/7 v katastrálním území Zaříčany paní Heleně
Sajtlové, Bílé Podolí - Zaříčany 57, tak jak je zakresleno v přiloženém
plánku. Veškeré náklady s tím spojené hradí kupující.
b/ části pozemků č. 512/27,484/4 tak je zakresleno v přiloženém plánku
panu Jančárkovi Alexandru, majiteli domu č.p. 46, Lovčice
Hlasování :

pro 8

proti:

0
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10.Záměr obce na odkoupení pozemku v katastrálním území Bílé Podolí na bytovou výstavbu
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky jednání o možnosti odkoupení pozemku, který by byl
vhodný pro bytovou výstavbu.
Usnesení č. 65 – Zastupitelstvo městyse schvaluje záměr zakoupit pozemek p. č. 35 v kat.
území Bílé Podolí
Hlasování : pro 8
proti : 0

11. Výměna oken v budově školy – zadní část – výběrové řízení malého rozsahu
Zastupitelstvo posoudilo nabídky firem na výměnu oken v budově školy / 11 nabídek /.
Porovnalo nabídky co do ceny a kvality a vybralo první dvě v pořadí 1. fi Miloslav Hladík Dašice
2. RI Okna H. Městec
Usnesení č. 66 – Zastupitelstvo ukládá uzavřít smlouvu o dílo s vybranou firmou s termínem
dokončení 31.7.2011
Zodpovídá: starosta
12. Výstavba přechodu a navazujících chodníků u školy - výběrové řízení malého rozsahu
Zastupitelstvo posoudilo nabídky firem na výše uvedenou akci / tři nabídky /, porovnalo je
a vybralo první dvě v pořadí 1. fi. Štěpánek, Žleby
2. LŠL- Stavby s.r.o.
Usnesení č. 67 – Zastupitelstvo ukládá uzavřít smlouvu o dílo s vybranou firmou.
Zodpovídá : starosta
13. Dotazníkové šetření pro zpracování plánu rozvoje
Usnesení č. 68: Zastupitelstvo schvaluje provedení dotazníkového šetření u obyvatel obce,
schvaluje znění dotazníku a ukládá zpracovat výsledky a předložit zastupitelstvu na jednání.
Zodpovídá: starosta
Termín : 30. 9. 2011
14. Různé :
- Stanovisko k plánu společných zařízení v komplexních pozemkových úpravách Žehušice
Usnesení č. 69: Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje plán společných zařizení
KPÚ Žehušice.
- Problematika dopravní obslužnosti Středočeského kraje
Zastupitelstvo projednalo žádost Kú Středočeského kraje v souvislosti s vypsáním výběrového řízení na zajištění dopravní obslužnosti a zda se spoje hrazené v rámci ODO mohou stát
součástí společného výběrového řízení.
Usnesení č. 70: Zastupitelstvo souhlasí, aby se spoje na linkách hrazené v rámci ODO staly
součástí výběrového řízení, které zorganizuje Krajský úřad Středočeského
kraje a které budou pro každou příslušnou linku součástí jednoho jízdního řádu.
Zastupitelstvo považuje za samozřejmé, že bude mít možnost se na tvorbě
dopravní obslužnosti podílet.
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- Žádost o příspěvek na „Turnaj staré gardy“ v kopané dne 2.7.2011
Usnesení č. 71: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 2 000,- Kč na ceny.
- Opravu hřiště na odbíjenou
Usnesení č. 72 : Zastupitelstvo schvaluje opravu výše uvedeného hřiště.
- Zastupitelstvo bere na vědomí, že byla zaslána žádost na úřad práce o přidělení dalších
pracovníků na VPP.

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

Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu : Vraný Libor

……………………………………………..

Heřmánek Petr ……………………………………………….

