Z Á P I S č. 6/2012
ze mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 9. 7. 2012
v 18,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni : dle presenční listiny / 8 přítomných/
Program : 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise
5. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva č.5/2012
6. Vypsání XXXIX výzvy OPŽP – prioritní osa 1- 1.1. 1. Snížení znečištění z komunálních
zdrojů
7. Průběžná informace o postupu prací na opravách majetku městyse
8. Různé

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 : Vraný Libor ml., Bíža Oto
4. Do návrhové komise byli navrženi: Bohatý Bohumil, Heřmánek Petr
Hlasování: pro: 8
proti: 0
Usnesení č. 144 – schváleno
5. Schválení zápisu č.5 ze zasedání zastupitelstva dne 22.5.2012
Usnesení č. 145 – zastupitelstvo městyse schvaluje zápis č.5/2012 v předloženém znění
Hlasování: pro: 8
proti: 0
6. Vypsání XXXIX výzvy OPŽP – prioritní osa 1- 1.1. 1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů.
Zastupitelé se seznámili s výzvou, která byla vyhlášena minulý týden s podmínkami za kterých
je možné dotaci žádat , výší dotace atd.
Současně projednali nabídky tří zprostředkovatelských firem, které nabídly zpracování příslušné
žádosti.
Zastupitelé v obsáhlé diskusi konstatovali, že výše uvedená výzva je jednou z posledních možností
získat dotaci v plánovacím období do roku 2013. Zpracování žádosti je vzhledem k předepsaným
podkladům, zejména odborných posouzení a rozborů i termínu podání do 9.8.2012, nad možnosti
obecního úřadu.
Zastupitelé posoudili nabídky firem a rozhodli jako nejvýhodnější nabídku ing. Jana Neuwirtha.
Usnesení č. 146 – Zastupitelstvo obce ukládá starostovi objednat u vybrané firmy zpracování
kompletní žádosti o poskytnutí finančních prostředků z OPŽP.
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Hlasování: pro: 8
proti: 0
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7. Průběžná informace o postupu prací na opravách majetku městyse
Starosta informoval zastupitele o postupu prací
Závěr jednání
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.
Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu: Čepek Václav ……………………………………………….
Heřmánek Petr ……………………………………………

Vyvěšeno dne ……………………………………

Sejmuto dne …………………………………………..

