Z Á P I S č. 5/2013
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 28. 8. 2013
v 18,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni : dle presenční listiny , 7 zastupitelů

Program : 1. Zahájení
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Výsledky hospodaření městyse za období I-VII/2013
4 . Rozpočtové opatření č. 4/2013
5. Investiční a údržbové práce – stav a příprava
6. Dotace na zateplení budovy ZŠ, výsledky energetického auditu
7. Různé – zabezpečení údržby zeleně
- stav v přípravě územního plánu
- provoz pošty
- informace o sportovních a kulturních akcích

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 7 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Předložený program jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně.
2. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu : Vraný Lib. st., Gdovínová Božena
3. Výsledky hospodaření městyse za období I-VII/2013
Hospodářka městyse okomentovala výsledky hospodaření městyse k 31.7.2013. Diskuse se
zaměřila na čerpání konkrétních akcí, plnění příjmů.
Zastupitelé konstatovali, že výsledek odpovídá plánovaným nákladům a příjmům a je kladný.
Usnesení č. 226 – Zastupitelstvo schvaluje výsledky hospodaření k 31.7.2013 /viz.příloha /
Hlasování: pro: 7
proti: 0
4. Rozpočtové opatření č. 4/2013
Předložené rozpočtové opatření reaguje na změny v čerpání rozpočtu.
Usnesení č. 227 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření v předloženém znění.
/viz. příloha/
Hlasování: pro: 7
proti: 0
5. Investiční a údržbové práce – stav a příprava
Zastupitelstvo projednalo plnění plánu oprav v návaznosti na schválený rámcový plán.
Zastupitelé konstatovali, že většina plánovaných akcí je dokončena a ostatní jsou připraveny tak, aby došlo k jejich realizaci do konce roku.
Usnesení č. 228: Zastupitelstvo bere předloženou informaci na vědomí
Hlasování: pro: 7
proti: 0
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6. Dotace na zateplení budovy ZŠ, výsledky energetického auditu
Zastupitelé projednali, v návaznosti na zpracovaný energetický audit a výzvu OPŽP na zateplení
budov, žádost o dotaci na snížení energetické náročnosti budovy Základní školy.
Konstatovali, že výše dotace je ekonomicky zajímavá a návratnost úspor na energiích dobrá.
Současně projednali mandátní smlouvu se společností Anylopex plus s.r.o. zpracovávající žádost o tuto dotaci.
Usnesení č. 229: Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Podání žádosti o podporu z OP životní prostředí, oblast podpory 3.2Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské
sféry na projekt: „Základní škola v Bílém Podolí-realizace energeticky
úsporných opatření“
b) Mandátní smlouvu se společností Anylopex plus s.r.o. k podání této
žádosti a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Termín: do 30.8.2013
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 7
proti: 0
7. Různé
– zabezpečení údržby zeleně – starosta podal informaci o pracích souvisejících s údržbou
zeleně. Byla podána žádost o prodloužení prac smluv pacovnic
na VPP. Zastupitelstvo vyslovilo souhlas.
- stav v přípravě územního plánu – starosta informoval o stavu prací na územním plánu obce.
V současné době je v závěrečné fázi zpracování zadání.
Projednání s veřejností proběhne příští rok. Cíl je schválit
nový územní plán do konce volebního období.
- provoz pošty – informace o dočasném omezení provozu pošty v Bílém Podolí. Na přechodnou dobu byla pošta uzavřena, poté částečně otevřena.Od 2.9.běžný provoz.

- informace o sportovních a kulturních akcích – zastupitelé prodiskutovali zabezpečení kulturních a sportovních akcí v nejbližším období

Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta
Ověřovatelé zápisu: Vraný Libor st.………………………………………………………………….
Gdovínová Božena……………………………………………………………

Vyvěšeno dne : ……………………………………..

Sejmuto dne: …………………………………….

