z Á P I S č. 2/2013
ze zasedání zastupitelstva
V

městyse Bílé Podolí, konané dne 27. 3. 2013

16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni:

dle presenční listiny / 8přítomných/

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise
5. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva č.2/2013
6. Kontrola usnesení
7. Výsledky hospodaření městyse za období 1.1. - 20.3.2013
8. Rozpočtové opatření č.l/2013
9. Zabezpečení péče o zeleň a údržbové práce
10. Stav a postup plánovaných investičních a údržbových prací v roce 2013
11. Zabezpečení nejbližších kulturně - společenských akcí
12. Požární ochrana v obci - aktualizace
13. Řešení pozemku p.č. 181/4 v kat. území Bojmany
14. Územní plán - řešení pozemků k budoucí bytové výstavbě v Bílém Podolí
15. Různé - aktualizace nájemních smluv s uživateli pozemků ve vlastnictví městyse
- stížnost p. O. Bindera
- svoz TKO + velkoobjemový odpad

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 8 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Předložený program jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně.
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele

zápisu : Čepek Václav, Vraný Libor st.

4. Do návrhové komise byli navrženi: Horálek Ladislav, Gdovínová Božena
Hlasování: pro: 8
proti: O
Usnesení Č. 199 - schváleno
5. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva č.l/2013
Usnesení Č. 200 - zastupitelstvo městyse schvaluje zápis č.1/2013 v předloženém
Hlasování: pro: 8
proti: O
6. Kontrola usnesení
Usnesení jsou průběžně plněna

znění
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7. Výsledky hospodaření městyse za od 1.1. do 20.3.2013
Zastupitelstvo projednalo výsledky hospodaření od počátku roku. Konstatovalo výsledek vyjádřený
kladným saldem ve výši 554 tis. Kč
Usnesení č. 201 - zastupitelstvo bere předložené výsledky hospodaření městyse Bílé Podolí
na vědomí.
Hlasování: pro
8
proti:
O

8. Rozpočtové opatření č.1/2013
Zastupitelstvo projednalo změny vyplývající z čerpání a zejména příjmů od počátku roku navazující
na předchozí projednávaný bod.
Usnesení č. 202 - zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013 v předloženém znění.
Hlasování: pro 8
proti: O

9. Zabezpečení péče o zeleň a údržbové práce
Starosta informovalo výsledku žádosti o pracovníky na veřejně prospěšné práce pro úklid a údržbu zeleně. Úřadem práce bylo přiděleno 6 pracovníků. Z toho 3 od 1.4.2013 a tři od 1.5.2013.
Do pracovního poměru přijme obec jednoho zaměstnance na dobu určitou do 31.11.20131 schváleno v prosinci 20121
V souladu s rozhodnutím zastupitelstva byl zakoupen automobil s ložnou plochou/sklápěč/. Cena
byla o 7 tis. Kč vyšší.
Usnesení č. 203 - al zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zabezpečení péče o zeleň a údržbové práce
bl schvaluje přijetí pracovníka na dobu určitou 1. 4. 2013-30.11.2013
cI ukládá organizačně zabezpečit náplň práce
dl schvaluje navýšení nákupní ceny automobilu
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
Hlasování:

pro

8

proti:

O

10. Stav a postup plánovaných investičních a údržbových prací v roce 2013
Zastupitelstvo projednalo plán investičních a údržbových prací na letošní rok. Konstatovalo,
že hlavní akce, zateplení MŠ + OÚ včetně změny tepelného zdroje proběhne o prázdninách,
a prodiskutovalo a doplnilo udržbové práce.

11. Zabezpečení nejbližších kulturně - společenských akcí
Zastupitelstvo projednalo zabezpečení nejbližších kulturně společenských akcí tak, jak jsou
dlouhodobě plánována.
Dětský karneval- 30.3.2013 - připraven
Setkání důchodců - 20.4.2013 - pozvánky se rozesílají, kulturní program a občerstvení zajištěno
Starosta sboru dobrovolných hasičů informovalo připravovaných oslavách 120 výročí hasičského sboru v Bílém Podolí - termín hlavních oslav: 29.6.2013
- termín "májí" 11.5.2013
Usnesení č. 204 - Zastupitelstvo vzalo na vědomí podané informace.
Hlasování:

pro

8

proti:

O
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12. Požární ochrana v obci - aktualizace
Zastupitelstvo projednalo stav požární ochrany v obci. Konstatovalo nezbytnost aktualizace
souvisejících předpisů a směrnic v návaznosti na změny ve složení sborů dobrovolných hasičů i příslušné legislativy.
Usnesení Č. 20S - Zastupitelstvo ukládá zaktualizovat příslušné dokumenty městyse týkající
se požární ochrany.
Zodpovídá: starosta + velitelé SDH
Termín: 30.6.2013
Hlasování: pro 8
proti: O

13. Řešení pozemku p.č. 181/4 v kat. území Bojmany
Zastupitelstvo projednalo spoluvlastnictví parcely p.č. 181/4 v k.ú. Bojmany o celkové výměře
110 m2 /trvalý travní porost / s městysem Žehušice. Vzhledem k tomu, že se jedná o malý
pozemek mimo naše katastry nenavazující na naše parcely a nákladům na případné rozdělení
rozhodlo takto.
Usnesení Č. 206 - Zastupitelstvo schvaluje vzhledem k nákladům na pořízení geometrického
plánu, které by byly neúměrné k ceně velikosti podílu výše uvedeného
majetku, zapsání výše uvedeného pozemku do majetku městyse Žehušice.
Hlasování: pro 8
proti: O

14. Územní plán - řešení pozemků k budoucí bytové výstavbě v Bílém Podolí
Starosta podal informaci o zpracovávání zadání územního plánu. V této souvislosti předložil
výsledek jednání s majiteli vytypovaných pozemků v návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva
o hledání vhodných parcel pro bytovou výstavbu.
Jediným vyhovujícím pozemkem, kdy byl vlastník ochoten přistoupit na prodej za akceptovatelnou cenu je parcela č. 7/3 v k.ú. Bílé Podolí o rozloze 6031m2.
Usnesení Č. 207 - zastupitelstvo městyse schvaluje záměr odkoupit pozemek p.č. 7/3v k.ú.
Bílé Podolí o rozloze 6031m2 za cenu 1S,-Kč/m2 s tím, že veškeré náklady
s tím spojené hradí obec jako kupující.
Ukládá starostovi sjednat a podepsat kupní smlouvu.
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro
7
proti:
O
zdržel:
I/Čepek V'/

15. Různé - aktualizace nájemních smluv s uživateli pozemků ve vlastnictví městyse
Starosta informovalo nutnosti provést inventuru nájemních smluv s hospodařícími
subjekty na pozemcích městyse.
Usnesení Č. - zastupitelstvo bere podanou formaci na vědomí a ukládá provést
aktualizaci nájemních smluv s hospodařícími subjekty na pozemcích
městyse.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30.6.2013

-4 - stížnost O.Bindera - zastupitelstvo projednalo podanou stížnost a konstatuje, že
totožná byla zaslána na stavební úřad Vrdy. Vzhledem k tomu, že většina bodů je
v kompetenci stavebního úřadu, bude ji tento řešit prioritně za účasti starosty Bílého Podolí.
- svoz TKO + velkoobjemový odpad - informace o ukončení týdenního svozu TKO,
od dubna bude svoz TKO ve čtrnáctidenních intervalech, sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu proběhne 26 -28. 4.2013

Závěr jednání
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsala: Šmídová Alena
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Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu: Čepek Václav
Vraný Libor st.
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