Z Á P I S č. 1/2012
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 9.2 . 2012
v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni : dle presenční listiny / 7 členů zastupitelstva, 2 omluven /
Program : 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise
5. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva č.10/2011
6. Kontrola usnesení
7. Plnění rozpočtu r. 2011
8. Výsledek inventarizace majetku k 31.12.2011
9. Různé - smlouva s úřadem práce
- nájemní smlouva na obchod v Lovčicích
- nabídkové řízení dopravní obslužnosti
- rozdělení hospodářského výsledku ZŠ+MŠ Bílé Podolí

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 7 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Předložený program jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně.
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu: Bohatý Bohumil, Bíža Oto
4. Do návrhové komise byli navrženi : Libor Vraný ml., Horálek Ladislav
Usnesení č. 109 - schváleno
Hlasování: pro: 7
proti: 0
5. Schválení zápisu č.10 ze zasedání zastupitelstva dne 29. 12. 2011
Usnesení č. 110 – zastupitelstvo městyse schvaluje zápis č. 10/2011 v předloženém znění
Hlasování: pro: 7
proti: 0
6. Kontrola usnesení
K dnešnímu dni jsou terminována dvě usnesení:
č. 97 – ukládající provedení inventarizace majetku k 31.12.2011. Zpráva o výsledku je předložena
dnešnímu jednání
č. 100 – ukládající zaslat žádosti o dotace na Středočeský kraj – splněno
7. Plnění rozpočtu za rok 2011
Zastupitelstvo projednalo plnění rozpočtu v roce 2011
Konstatovalo vyrovnanost v jednotlivých kapitolách i kladný hospodářský výsledek.
Usnesení č. 111 – Zastupitelstvo schvaluje plnění rozpočtu za rok 2011
Hlasování : pro: 7
proti: 0
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8. Výsledky inventarizace majetku k 31.12.2011
Zastupitelstvo projednalo výsledky inventarizace majetku městyse k 31.12.2011. Konstatovalo,
že nebyly zjištěny žádné závažné rozdíly oproti evidenci.
Dále projednalo dooprávkování majetku k 31.12.2011 a účetní odpisový plán pro rok 2012
Poděkování patří všem členům komisí, kteří se zdárně zhostili své práce.
Usnesení č. 112 – Zastupitelstvo schvaluje:
a) výsledky inventarizace k 31.12.2011
b) dooprávkování majetku k 31.12.2011 a odpisový plán na rok 2012.
Hlasování :
pro: 7
proti: 0

9. Různé:
- Smlouva s úřadem práce o organizaci a výkonu veřejné služby
Zastupitelstvo projednalo předloženou smlouvu a diskutovalo o organizaci prací v rámci veřejné
služby. Současně uložilo starostovi zažádat o přidělení pracovníků na veřejně prospěšné práce.
Usnesení č. 113 – Zastupitelstvo schvaluje předloženou smlouvu a ukládá starostovi jednat
s úřadem práce o organizaci práce a přidělení pracovníků na veřejně prospěšné práce.
Zodpovídá : starosta
Hlasování : pro: 7
proti: 0

- Nájemní smlouva prostor pro zabezpečení obchodu v Lovčicích
V návaznosti na ukončení provozování prodejny v Lovčicích a vyhlášení záměru pronajmout
uvedené prostory zastupitelstvo konstatuje, že je pouze jeden zájemce o provozování prodejny. V této souvislosti projednalo nájemní smlouvu o pronájmu prostor s Monikou Vitákovou.
Usnesení č. 114 – Zastupitelstvo schvaluje nájemní smlouvu v předloženém znění.
Hlasování : pro: 7
proti : 0

- Příprava nabídkového řízení na výběr dopravců pro zajištění dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji.
Zastupitelstvo projednalo dopis ve kterém hejtman Středočeského kraje žádá o zaslání závazného stanoviska k tomuto řízení.
Zastupitelstvo konstatuje, že zplnomocnění kraji k těmto jednáním jednání dalo na svém
jednání 16.6.2011. Toto své stanovisko potvrzuje.

- rozdělení hospodářského výsledku ZŠ + MŠ Bílé Podolí ve výši 24 985,29 Kč
Usnesení č. 115 - Zastupitelstvo projednalo kladný hospodářský výsledek ZŠ+MŠ Bílé Podolí
a rozhodlo o rozdělení hospodářského výsledku v poměru 30% do fondu
odměn a 70% do rezervního fondu.
Hlasování:
pro: 7
proti : 0
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Závěr:
Starosta poděkoval za aktivní účast a jednání ukončil.

Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu: Bohatý Bohumil ……………………………………………….
Bíža Oto ……………………………………………………………

Vyvěšeno dne ………………………………….

Sejmuto dne…………………………………….

