Z Á P I S č. 4/2012
z mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 22. 5. 2012
v 18,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni : dle presenční listiny / členů zastupitelstva /
Program : 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise
5. Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ Bílé Podolí – výsledky jednání komise
6 . Plán oprav na rok 2012
7. Oprava hřiště v Lovčicích
8. Provedení průzkumných vrtů v Lovčicích a Bílém Podolí
9. Různé - informace o zabezpečení dětského dne 3.6.2012
- výlet pro děti a rodiče do Vojenského muzea Lešany
- příspěvek na turnaj starých gard v kopané
- příspěvek na rybářské závody dětí a mládeže
10. Závěr
1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že mimořádné jednání svolal ve vazbě
na výsledky jednání komise vyhodnocující nabídky na opravu budovy OÚ a MŠ.
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: Bíža Otto, Vraný Libor ml.
4. Do návrhové komise byli navrženi : Vraný Libor st., Gdovínová Božena
Hlasování: pro: 8
proti: 0
Usnesení č. 131 - schváleno
5. Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ Bílé Podolí – výsledky jednání komise
Komise předložila protokol o vyhodnocení nabídek a informovala, že v termínu byly podány
čtyři nabídky.
Po otevření obálek a jejich vyhodnocení konstatovala, že zadání odpovídá pouze jedna nabídka,
ostatní tři byly vyřazeny. Komise v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a bodem 18. zadávacích podmínek doporučuje veřejnou zakázku zrušit.
Následná obsáhlá diskuse byla vedena k efektivitě vynakládaných prostředků, krátkého termínu
na další výb, řízení, některým problémům v probíhajícím stavebním řízení, ale zejména nezbytnosti řešit interiér koupelny ve školce v duchu požadavků hygieny a havarijní stav střechy.
Usnesení č. 132 – 1. Zastupitelstvo ruší veřejnou zakázku „ Stavební úprava-přístavba MŠaZŠ
Bílé Podolí. Ukládá zaslat rozhodnutí účastníkům výběrového řízení.
Zodpovídá : starosta
Termín: ihned
Hlasování: pro: 8

proti: 0
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2. Zastupitelstvo ukládá zrušit stavební řízení na výše uvedenou stavbu.
3. V letošním roce provést opravu střechy budovy MŠ a OÚ a koupelny
mateřské školky. K tomu přímo oslovit příslušné dodavatele s cílem
dosáhnout nejvýhodnější ceny a zvládnutí termínu do 15.8.2012.
Zodpovídá: starosta
Termín : ihned
Hlasování: pro: 8

proti: 0

6 . Plán oprav na rok 2012
Zastupitelstvo projednalo plán oprav na letošní rok. Některé akce aktualizovalo i ve vazbě
na výše uvedenou investici.
Usnesení č. 133 – zastupitelstvo schvaluje specifikaci oprav a údržbových prací včetně
jejich rámcových nákladů a ukládá starostovi zabezpečovat realizaci
jednotlivých akcí. O jejich průběhu postupně informovat.
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 8

proti: 0

7. Oprava hřiště v Lovčicích
Zastupitelstvo projednalo smlouvu se společností Eurodalio s.r.o.na opravu hřiště v Lovčicích. Konstatuje, že nabídnutá cena je nejnižší z nabídnutých.
Usnesení č. 134 – zastupitelstvo schvaluje smlouvu se společností Eurodalio s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 8
proti: 0

8. Provedení průzkumných vrtů v Lovčicích a Bílém Podolí
Zastupitelstvo bylo informováno o problémech z kvalitou pitné vody v Lovčicích / obecní
byt a prodejna / a na fotbalovém hřišti i o jednáních na řešení.
Po diskusi o jednotlivých variantách bylo rozhodnuto provést průzkumné vrty s následným
povolením čerpání.
Usnesení č. 135 – zastupitelstvo schvaluje záměr a ukládá zabezpečit realizaci.
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 8

proti: 0

9. Různé - informace o zabezpečení dětského dne 3.6.2012
Zastupitelstvo obdrželo informaci o zabezpečení dětského dne,který se bude konat
3.2.2012 ve spolupráci s FC Bílé Podolí
- zastupitelstvo projednalo a schvaluje zájezd pro děti a rodiče do Vojensko historického muzea Lešany 10.6.2012. Náklady na autobus hradí městys.
- zastupitelstvo schvaluje příspěvek na turnaj„starých gard v kopané“ve výši 2000,Kč
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- zastupitelstvo schvaluje příspěvek na rybářské závody pro děti a mládež ve výši
2 000,- Kč.
Hlasování: pro: 8

proti: 0

10. Starosta poděkoval všem přítomným a zasedání ukončil.

Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu : Vraný Libor ml. ………………………………………

Bíža Oto ……………………………………………….

