Z Á P I S č. 9/2012
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012
v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni : dle presenční listiny / 9 přítomných/
Program : 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise
5. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva č.8/2012
6. Výhledový rozpočet na roky 2013 – 2015
7. Rámcový plán oprav a investice na rok 2013
8. Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ Bílé Podolí
9. Jmenování zástupce městyse do školské rady Základní školy Bílé Podolí a její složení
10. Vyhláška o nakládání s odpady a vyhláška o místním poplatku za odpady
11. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
12. Výsledky hospodaření 1 – 10/2012 městyse Bílé Podolí
13. Rozpočtové opatření č.6/2012
14. Různé - skácení stromů v období vegetačního klidu
- zabezpečení nejbližších akcí
- žádost spol. Suhox s.r.o. o odkup pozemků
- směna pozemků
- nabídka úřadu práce
- školení inventarizačních komisí
- informace o přípravách zabezpečení voleb prezidenta republiky

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 9 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Předložený program jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně.
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu : Vraný Libor st., Čepek Václav
4. Do návrhové komise byli navrženi: Gdovínová Božena, Vraný Libor ml.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
Usnesení č. 159 – schváleno
5. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva č.8/2012
Usnesení č. 155 – zastupitelstvo městyse schvaluje zápis č.8/2012 v předloženém znění
Hlasování: pro: 9
proti: 0
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6. Výhledový rozpočet na roky 2013 – 2015
Zastupitelé projednali výhledový rozpočet na další tři roky, který reaguje zejména na nové rozpočtové určení daní.
Usnesení č. 160 – zastupitelstvo schvaluje výhledový rozpočet na roky 2013 – 2015.
Hlasování :
pro 9
proti: 0

7. Rámcový plán oprav a investice na rok 2013
Rozsáhlou diskusi věnovali zastupitelé návrhu plánu oprav na rok 2013, nákupu hmotného investičního majetku a zabezpečení akcí v příštím roce.
Součástí tohoto projednávání byla i informace o možnostech získání dotací na příští rok. Zastupitelé
v diskusi navázali na projednávání plánu oprav a po zpřesnění a doplnění schválili tento plán jako
rámcový s tím, že bude postupně vyhodnocován a doplňován.
Usnesení č. 161 – zastupitelstvo schvaluje předložený plán oprav a investic jako rámcový a ukládá starostovi zabezpečovat jeho realizaci a reagovat na změny podmínek v jeho plnění.
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
Hlasování: pro 9
proti: 0
8. Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ Bílé Podolí
Zastupitelé projednali dodatek zřizovací listiny reagující na zjednodušení evidence a účetního
vykazování majetku. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o druhý dodatek projednalo a schválilo úplné znění zřizovací listiny.
Usnesení č. 162 – a) zastupitelstvo schvaluje dodatek č.2 zřizovací listiny Základní školy a Mateřské
b) zastupitelstvo schvaluje úplné znění zřizovací listiny Základní školy a Mateřské
školy Bílé Podolí, okres Kutná Hora
c) v návaznosti na dodatek schvaluje převod majetku do správy ZŠ a MŠ Bílé Podolí dle protokolu ke dni 31.10.2012 ve výši 966 009,60 Kč.
Hlasování: pro: 9
proti: 0
9. Jmenování zástupce městyse do školské rady Základní školy Bílé Podolí a její složení
Zastupitelstvo projednalo složení školské rady a jmenuje jako zástupce zřizovatele starostu
Jiřího Desenského
Školská rada pracuje ve složení
zástupce zřizovatele - Jiří Desenský
zvolený zákonný zástupce nezletilých žáků - Jana Bížová
zvolený zástupce pedagogů - Pavlína Rumanová
Usnesení č. 163 - zastupitelstvo jmenuje zástupcem do školní rady za městys Bílé Podolí jako
zřizovatele Základní a Mateřské školy Jiřího Desenského.
Hlasování: pro: 9
proti: 0

10. Vyhláška č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška č. 2/2012 o nakládání s komunálním odpadem
Zastupitelstvo projednalo návrh vyhlášky č.1 a vyhlášky č.2
V diskusi bylo konstatováno, že náklady na likvidaci a odvoz komunálního odpadu činily v roce2012
s promítnutím tržeb za tříděný odpad 615 tis. Kč. Na místních poplatcích se vybralo 327 ti Kč.
Rozdíl je hrazen z rozpočtu obce. Zastupitelstvo se shodlo ponechat výši poplatku za likvidaci TKO,
přes možnost jeho zvýšení, ve stejné výši včetně slevy pro děti do 18ti let / 500.- Kč na dospělou
osobu a 300,- Kč na dítě do 18ti let – trvale hlášené v obci, 500,- Kč na rekreační objekt bez trvale
hlášené osoby/.

-3–
Usnesení č. 164 – zastupitelstvo schvaluje:
a) obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
b) obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o nakládání s komunálním odpadem
Hlasování: pro 9
proti: 0
11. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Zastupitelstvo projednalo směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, reagující na
legislativní změny v podmínkách jejich zadávání.
Usnesení č. 165 – zastupitelstvo schvaluje směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v předloženém znění
Hlasování: pro 9
proti: 0
12. Výsledky hospodaření 1 – 10/2012 městyse Bílé Podolí
Zastupitelstvo projednalo výsledky hospodaření městyse k 31.10.2012. Konstatuje, že hospodaření
je vyrovnané a odpovídá schválenému rozpočtu a přijatým rozpočtovým opatřením. Diskuse byla
zaměřena na porovnání čerpání některých kapitol ve srovnání s loňským rokem.
Usnesení č. 166 – zastupitelstvo schvaluje výsledky hospodaření městyse k 31.10.2012
Hlasování: pro 9
proti: 0
13. Rozpočtové opatření č.6/2012
Předložené rozpočtové opatření reaguje na změny čerpání v jednotlivých kapitolách a příjem a
čerpání dotací.
Usnesení č. 167 – zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2012
Hlasování: pro 9
proti: 0
14. Různé - skácení stromů v období vegetačního klidu
zastupitelstvo projednalo návrhy na skácení stromů v jednotlivých obcích, které svým vzrůstem,
stavem nebo umístěním omezují popř. ohrožují obyvatele a jsou v majetku obce.
Usnesení č. 168 – zastupitelstvo žádá o vydání souhlasu s pokácením dřevin dle přiloženého
seznamu.
Hlasování: pro 9
proti: 0
- zabezpečení nejbližší akcí
zastupitelé projednali zabezpečení nejbližších akcí - Mikulášská nadílka pro děti 1.12.
- Rozsvícení vánočního stromku 2.12.
- Vánoční zpívání dětí v kostele 21.12.
Zastupitelé konstatovali, že je vše připraveno ke zdárnému průběhu
- žádost spol. Suhox o odkup pozemků
Byla projednána žádost spol. Suhox s.r.o. o odkup pozemků v KÚ Zaříčany
Usnesení č. 169 – zastupitelstvo nesouhlasí s odprodejem pozemků
Hlasování: pro 9
proti: 0
- směna pozemků v Lovčicích
zastupitelé projednali zjištěnou skutečnost, že 2/3 silnice v Lovčicích na „Hojšině“ patří soukromé
osobě. Pro vyřešení vstupu do objektů a průjezdnosti silnice rozhodli pokusit se směnit tento pozemek a získat jej do vlastnictví městyse.
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Usnesení č. 170 – a) zastupitelstvo schvaluje záměr směnit pozemky ve vlastnictví A.P. ,zejména
ty,které jsou svým charakterem cesty popř.vodní tok v k.ú.Lovčice a Zaříčany
b) pověřuje starostu jednáním s cílem naplnit výše uvedený bod
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Hlasování: pro 9
proti: 0
- nabídka úřadu práce
zastupitelé se seznámili s nabídkou úřadu práce na přijetí pracovníků na VPP pro zimní období.
Konstatovali, že obec nemá vytvořeny podmínky pro zaměstnávání pracovníků v zimě / hygienické
zázemí adt./
- školení inventarizačních komisí proběhne dne 19.12. 2012 v 16,00 na OÚ Bílé Podolí
- informace o přípravách zabezpečení voleb prezidenta republiky
starosta informoval o úkolech spojených s přípravou zajištění voleb prezidenta republiky dosavadní termíny jsou plněny dle harmonogramu

Závěr jednání
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu: Vrany Libor st., ……………………………………………….
Čepek Václav

……………………………………………

Vyvěšeno dne ……………………………………

Sejmuto dne …………………………………………..

