Z Á P I S č. 3/2012
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 19. 4. 2012
v 17,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni : dle presenční listiny / /
Program : 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise
5. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva č.2/2012
6 . Kontrola usnesení
7. Závěrečný účet městyse za rok 2011
8. Plnění rozpočtu za I. čtvrtletí 2012
9. Rozpočtové opatření č.2/2012
10. Vypsání výběrového řízení na rekonstrukci MŠ
11. Informace o žádostech o dotace
12. Zabezpečení péče o zeleň
13. Rozhodnutí o vypsání výběrového řízení na ředitele školy
14. Různé - oprava ciferníku hodin
- žádost o koupi pozemku p. Kočárníka Pavla
- informace o probíhajících opravách na majetku obce a výhled
- nabídka koncertu kvarteta lesních rohů – Hornforum
15. Závěr

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že jsou přítomni, všichni členové
zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Předložený program jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně.
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu: Horálek Ladislav, Bohatý Bohumil
4. Do návrhové komise byli navrženi : Vraný Libor ml., Bíža Oto
Hlasování: pro: 9
proti: 0
Usnesení č. 123 - schváleno
5. Schválení zápisu č.2 ze zasedání zastupitelstva dne 15.3.2012
Hlasování: pro: 9
proti: 0
Usnesení č.124 – zastupitelstvo městyse schvaluje zápis č. 6 v předloženém znění
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6. Kontrola usnesení
K dnešnímu dni nebylo terminováno žádné usnesení
7. Závěrečný účet městyse Bílé Podolí za rok 201 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Bílé Podolí za rok 2011.
Zastupitelé konstatovali dobrý výsledek hospodaření. Před zdaněním činil +1,930 202,55 Kč.
Diskuse byla vedena k naplnění plánů údržby a oprav, které mělo zastupitelstvo v plánu na rok
2011 a návazně na plán roku letošního i čerpání jednotlivých kapitol.
Usnesení č. 125 – Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet městyse Bílé Podolí za rok 2011
s výhradou uvedenou ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
Bílé Podolí IČO 00235997 za rok 2011 a přijímá toto opatření:
Zastupitelstvo městyse ukládá zajistit .
1) Nebylo doloženo zajištění předběžné řídící kontroly u plánovaných a připravovaných operací
výdajů spojených s přijatými dodavatelskými fakturami.
Zajistit předběžnou řídící kontrolu u plánovaných a připravovaných operacích spojených
s dodavatelskými fakturami .
Termín ihned zodpovídá starosta a hospodářka
2) Územní celek chybně účtoval o výsledku hospodaření
Zajistit správné zaúčtování přebytku hospodaření za rok 2010.
Termín ihned zodpovídá starosta a hospodářka
3) Účetní jednotka nesestavila plán inventur na rok 2011, dále nebylo prokazatelným způsobem doloženo
proškolení inventarizačních komisí. Inventurní soupisy obsahovaly položky ( zejména u drobného
dlouhodobého hmotného majetku), které nebyly označeny nezaměnitelnými identifikátory.
Sestavit plán inventur , řádně proškolit komise , zajistit inventurní soupisy s nezaměnitelnými
identifikátory.
Termín do 31.12.2012 zodpovídá starosta a hospodářka
4) Územní celek nepoužil metodu časového rozlišení.
Ukládá použít metodu časového rozlišení , hlavně u spotřeby elektriky a plynu
Termín do 31.12.2012 zodpovídá starosta a hospodářka
5) Územní celek nedodržel postup při změně metody odpisování dlouhodobého majetku.
Ukládá zrušit položku NDM –„ Územní plán obce „- který v roce 2011 pozbyl platnosti.
Termín ihned
zodpovídá starosta a hospodářka
6) nebyla prováděna kontrola hospodaření zřízených právnických osob.
Ukládá finančnímu výboru provést kontrolu ZŠ a MŠ Bílé Podolí za roky 2010-2011
a kontrolu FC Bílé Podolí.
Termín: 31.12.2012
Zodpovídá : starosta

8. Plnění rozpočtu za I.čtvrtletí 2012
Zastupitelé projednali výsledky a vývoj rozpočtu v I. čtvrtletí. Příjmy odpovídají 25% ročního
rozpočtu. V části výdajů je čerpání 16%.
Usnesení č.126 – Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky plnění rozpočtu za
1. čtvrtletí 2012.
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9. Rozpočtové opatření č.2/2012
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření reagující na změny v některých kapitolách rozpočtu.
Usnesení č. 127 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
10. Vypsání výběrového řízení na rekonstrukci MŠ
Zastupitelstvo projednalo stav přípravy rekonstrukce mateřské školy. Konstatovalo, že po stránce
projektové je vše připraveno, stavební řízení běží, organizačně se vše připravuje tak, aby rekonstrukce proběhla od 1.7. do 15.8.
Zastupitelstvo projednalo zadávací dokumentaci a pokyny pro zpracování nabídky, jako základní
materiál pro výběrové řízení. Svým objemem se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu.
Usnesení č. 128 – Zastupitelstvo obce vypisuje výběrové řízení malého rozsahu a související
zadávací dokumentaci na rekonstrukci mateřské školy.
Schvaluje výběrovou komisi ve složení: Jiří Desenský, Ladislav Horálek,
Petr Heřmánek
11. Informace o žádostech o dotace
Starosta informoval o stavu žádostí o dotace na plánované akce. V loňském roce jsme žádali
o dotaci na Státním zemědělské intervenčním fondu na dostavbu kanalizace. Zde byl limit
30 mil.Kč. Bohužel bodové ohodnocení bylo postaveno tak, že jsme dosáhli pouze 30 bodů.
Akceptované žádosti byly od 37 bodů.
Dále jsme žádali z Fondů středočeského kraje o dotaci na rekonstrukci školky a na vybudování
části kanalizace v Zaříčanech, aby bylo možné spustit ČOV. Ani jednu dotaci jsme neobdrželi.
Dobře dopadá naše žádost o zateplení a změnu způsobu vytápění/tepelné čerpadlo/ OÚ a MŠ.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
12.

Zabezpečení péče o zeleň
Péči o zeleň budeme zabezpečovat vlastními silami a technikou. Dvě pracovnice + dvě místa
z úřadu práce.
Zastupitelstvo vzalo informaci po diskusi na vědomí.

13. Rozhodnutí o vypsání výběrového řízení na ředitele školy.
Zastupitelé prodiskutovali možnosti plynoucí z novely školského zákona a rozhodli výběrové
řízení nevypisovat.
14. Různé
- oprava ciferníku hodin – zastupitelstvo projednalo nabídku fi Elkon na zhotovení nového
ciferníku / jediná nabídka na poptávku / s tím, že montáž provedeme vlastními silami.
Usnesení č. 129 – Zastupitelstvo schvaluje pořízení nového číselníku
- žádost o koupi pozemku p. Kočárníka Pavla
Zastupitelstvo přerušilo jednání tohoto bodu a uložilo starostovi obce projednat s výše
jmenovaným jeho žádost.
- zastupitelé projednali nabídku Hornfora- koncertu kvarteta lesních rohů –- dne 22.6.2012
Usnesení č. 130 – Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolupráci s občanským sdružením
Hornforum.
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- zastupitelé projednali zabezpečení naplánovaných prací běžné údržby a některých akcí vyvolaných např. nevyhovující kvalitou vody v Lovčicích /obecní dům-obchod a byt/ a voda na fotbalovém hřišti.

13. Závěr jednání
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu: Ladislav Horálek ……………………………………………….

Bohatý Bohumil ……………………………………………

Vyvěšeno dne …………………………………………………..
Sejmuto dne …………………………………………………..

