Z Á P I S č. 7/2012
ze mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 31. 7. 2012
v 17,00 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.6/2012
6. Kontrola usnesení
7. Výsledky hospodaření za I. pololetí 2012
8. Rozpočtové opatření č. 4/2012
9. XXXIX výzva OPŽP – prioritní osa 1- 1.1. 1. Snížení znečištění z komunálních
zdrojů – stav žádosti
10. Získání dotace na snížení energetické náročnosti objektu úřadu městyse a mateřské
školy a její administrace
11. Záměr na odprodej pozemku v k.ú. Zaříčany
12. Volby do zastupitelstev krajů
13. Průběžná informace o postupu prací na opravách majetku městyse
14. Různé – Nabytí pozemků v k.ú.Zaříčany

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 : Vrany Libor st., Gdovínová Božena
4. Do návrhové komise byli navrženi: Bohatý Bohumil, Bíža Oto
Hlasování: pro: 8
proti: 0
Usnesení č. 147 – schváleno
5. Schválení zápisu č.6 ze zasedání zastupitelstva dne 9. 7. 2012
Usnesení č. 148 – zastupitelstvo městyse schvaluje zápis č.6/2012 v předloženém znění
Hlasování: pro: 8
proti: 0
6. Kontrola usnesení
č. 135 – vztahující se k průzkumným vrtům v Bílé Podolí a Lovčicích – splněno
č. 134 – podpis smlouvy se společností Eurodalio s.r.o. – oprava hřiště Lovčice – splněno
č. 132/2,3- řešící výběr dodavatelů na opravu MŠ+OÚ – splněno
č. 139 podpis smlouvy s dodavatelem opravy střechy p. Neradem – splněno
č. 140 podpis smlouvy se společností Rupol s.r.o., oprava koupelny – splněno
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7. Výsledky hospodaření za I. pololetí 2012
Zastupitelstvo projednalo výsledky hospodaření městyse za I. pololetí 2012. Po diskusi k jednotlivým kapitolám konstatuje, že hospodaření městyse odpovídá schválenému rozpočtu.
Usnesení č.149 – Zastupitelstvo schvaluje výsledky hospodaření za I. pololetí 2012
8. Rozpočtové opatření č. 4/2012
Rozpočtové opatření reaguje na změny v čerpání na straně příjmové i výdajové.
Usnesení č. 150 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012
9. XXXIX výzva OPŽP – prioritní osa 1- 1.1. 1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů.
Zastupitelé se seznámili s výsledky posouzení reálnosti získání dotace na výstavbu kanalizace.
Starosta informoval o skutečnosti, že z předběžných jednáních a posouzení z hledisek
hydrogeologů, ochrany vod, vazby na chráněná území, výsledky konzultace se potencionálním
zpracovatelem finanční analýzy i dalších nezbytných podmínek je pravděpodobnost získání
dotace z tohoto programu rovna nule.
Zastupitelé po diskusi kladně hodnotí přístup firmy zpracovávající žádost o dotaci nesnažit
se vydělat co nejvíce na zbytečném podání žádosti.
Usnesení č. 151- zastupitelstvo rozhodlo o ukončení žádosti o dotaci z prioritní osy OPŽP
a schvaluje proplacení dosavadních nákladů. Ukládá starostovi dále
usilovat o získání dotace.
Zodpovídá: starosta

10.Získání dotace na snížení energetické náročnosti objektu úřadu městyse a mateřské
školy a její administrace.
Starosta informoval o obdržení dotace na výše uvedenou akci. Jedná se o instalaci tepelného
čerpadla a zateplení celého objektu s termínem dokončení do roku 2014-2015.
Zastupitelstvo projednalo nabídku společnosti Energy Benefit Centre a.s., která nám žádost
zpracovala, na podporu realizace a související administraci projektu.
V diskuzi zastupitelé konstatovali, vzhledem ke složitosti celé administrace projektu a souvisejících
činností nejsme schopni tuto činnost zabezpečit vlastními silami.Konstatovali také, že tato akce
dobře navazuje na opravy provedené v tomto roce.
Usnesení č. 152 – zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy se společností Energy Benefit Centre
a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Zodpovídá : starosta

11. Záměr na odprodej pozemku v k.ú. Zaříčany
Na základě žádosti paní Dvořákové Vladimíry vyhlašuje zastupitelstvo záměr odprodat část pozemku z parcely č. 275/7 v k.ú.Zaříčany.
Usnesení č. 153 – zastupitelstvo schvaluje záměr obce odprodat část pozemku v k.ú. Zaříčany
p.č. 275/7
12.Volby do zastupitelstev krajů
Starosta podal informaci k povinnostem obce v souvislosti s volbami do zastupitelstev krajů
ve dnech 12. a 13. října 2012.
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13. Průběžná informace o postupu prací na opravách majetku městyse
Starosta informoval zastupitele o postupu prací . Diskuse byla zaměřena na potřeby dalších oprav
zejména v návaznosti na přívalové deště. Diskutována byla potřeba opravy vozovek ve vlastnictví
obce.

14. Různé
Sdělení úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Výše uvedený úřad zaslal sdělení k pozemkům v k.ú. Zaříčany – LV č.1 s možností převést pozemky do
vlastnictví obce. Jedná se o parcely o celkové rozloze 3 837 arů./ p.p.č. 1123/5, 1132/2, 1136/5,
1139/1 /
Usnesení č. 151 – Zastupitelstvo schvaluje převést uvedené pozemky do vlastnictví městyse Bílé
Podolí.

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

Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu: Vrany Libor st., ……………………………………………….
Gdovínová Božena ……………………………………………

Vyvěšeno dne ……………………………………

Sejmuto dne …………………………………………..

