Z Á P I S č. 8/2013
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 20. 11. 2013
v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni : dle presenční listiny , 6 zastupitelů
Program : 1. Zahájení
2. Schválení zápisů č.7/2013
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013
5. Příprava rozpočtu městyse na rok 2014
6. Rozpočtové opatření č. 6/2013
7. Závazná vyhláška o místním poplatku za likvidaci TKO, s účinností od 1.1.2014
8. Dotace Středočeského kraje – I. etapa výstavby kanalizace
9. Vyhlášení inventarizace, jmenování inventarizační komise, školení, plán inventarizace
10. Schválení návrhu smlouvy na pronájem hrobových míst a ceníku na léta 2014-2024
pro hřbitov Lovčice.
11. Dodatek smlouvy se společností ARRIVA VÝCHODNÍ ĆECHY a.s. –dopravní obslužnost
12. Průběh investičních a údržbových prací
13. Smlouva o výpůjčce – st. pozemek č.15 KÚ Zaříčany
14. a) Převod pozemků pod silnicí III. třídy do vlastnictví Středočeského kraje
b) Převod pozemku od Stř. kraje do vlastnictví městyse Bílé Podolí
15. Různé - žádost A.Wahl o koupi pozemku
- žádost p. T.Peška o odkup pozemku
- informace o nejbližších akcích
16. Závěr
1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 6 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Předložený program jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně.

2. Schválení zápisů č.7/2013
Usnesení č. 239 – zastupitelstvo schvaluje zápisy č.7/2013 v předloženém znění
Hlasování: pro: 6
proti: 0

3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu : Gdovínová Božena, Horálek Ladislav

4. Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013
Zastupitelé projednali výsledek předběžného auditu. V diskusi se věnovali zjištěným nedostatkům
a jejich nápravě.
Usnesení č. 240 - Zastupitelstvo bere předloženou zprávu na vědomí a ukládají odstranit
zjištěné nedostatky.
Termín : ihned
Zodpovídá : starosta
Hlasování: pro: 6
proti: 0
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5. Příprava rozpočtu městyse na rok 2014
Zastupitelé prodiskutovali možnosti dané předpokládanými příjmy v roce 2014, zejména ve vazbě na případné dotace a plánované akce. Shodli se na prioritách a konkrétním naplnění jednotlivých kapitol rozpočtu i na skutečnosti, že může dojít k dílčím změnám v souvislosti s možnými dotacemi Konečné schválení s promítnutím dohodnutých závěrů proběhne v prosinci.
Usnesení č.241 - Zastupitelstvo ukládá zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2014 diskutované závěry.
Termín : prosinec 2014
Zodpovídá : starosta
Hlasování: pro: 6
proti: 0

6. Rozpočtové opatření č. 6/2013
Předložené rozpočtové opatření reaguje na změny v čerpání rozpočtu.
Usnesení č. 233 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření v předloženém znění.
/viz. příloha/
Hlasování: pro: 6
proti: 0
7. Závazná vyhláška o místním poplatku za likvidaci TKO, s účinností od 1.1.2014
Zastupitelé projednali vyhlášku, diskuse se věnovala zejména výši poplatku za TKO ve vazbě na
zvyšující se náklady, které hradí městys. Ty jsou v současné době více než dvojnásobné oproti
stanovenému poplatku. Zastupitelé posoudili možnosti dané hospodařením a rozhodli tento
poplatek nezvyšovat.
Usnesení č. – 234 - Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
8. Dotace Středočeského kraje – I. etapa výstavby kanalizace
Starosta informoval o podpisu smlouvy se Stř. krajem o poskytnutí dotace na I.etapu výstavby
kanalizace na částku 3 799 535,- Kč.
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.
9. Vyhlášení inventarizace, jmenování inventarizační komise, školení, plán inventarizace
Zastupitelé projednali vyhlášení inventarizace majetku městyse Bílé Podolí, jmenování komisí,
potřebu proškolení i plán inventarizace.
Usnesení č. 235 - Zastupitelstvo schvaluje inventarizaci majetku městyse Bílé Podolí, složení
inventarizačních komisí, jejich pro školení a plán inventarizace.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
10. Schválení návrhu smlouvy na pronájem hrobových míst a ceníku na léta 2014-2024 pro hřbitov
Lovčice.
Zastupitelé projednali skutečnost, že končí platnost desetiletých smluv na pronájem hrobových
míst a je nutné uzavřít nové. Zastupitelé projednali ceník pronájmu, vzor smlouvy a dosavadní
hřbitovní řád. Rozhodli, že ceny zůstanou stejné.
Usnesení č 236 - Zastupitelstvo schvaluje ceník pronájmu hrobových míst na hřbitově v Lovčicích, vzorovou smlouvu a potvrzuje dosavadní hřbitovní řád.
Ukládá uzavřít nové nájemní smlouvy na dobu 10ti let.
Termín : 28.2.2014
Zodpovídá : starosta
Hlasování: pro: 6
proti: 0
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11. Dodatek smlouvy se společností ARRIVA VÝCHODNÍ ĆECHY a.s. –dopravní obslužnost
Projednán dodatek ke smlouvě zajišťující dopravní obslužnost v roce 2014. Cena je oproti
roku 2013 nižší o 1 905,- Kč a činí 450536,- Kč.
Usnesení č. 237 - Zastupitelstvo schvaluje dodatek smlouvy se společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 6
proti: 0
12. Průběh investičních a údržbových prací
Zastupitelé vzali na vědomí informace o postupu údržbových pracích, jejich stavu a plánu do
konce roku.
13. Smlouva o výpůjčce – st. pozemek č.15 KÚ Zaříčany
Zastupitelé projednali smlouvu o výpůjčce nemovitosti stavebního pozemku č.15 k.ú. Zaříčany.
Jedná se o pozemek na návsi v Zaříčanech, který je v majetku státu, o jehož převod do vlastnictví
městyse jsme požádali.
Usnesení č. 238 - Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovitosti,stavebního pozemku st.č.15 v k.ú. Zaříčany s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
14. a) Převod pozemků pod silnicí III. třídy do vlastnictví Středočeského kraje
b) Převod pozemku od Stř. kraje do vlastnictví městyse Bílé Podolí
Zastupitelé projednali řešení situace kdy část pozemků pod silnicí směrem na Brambory je ve
vlastnictví městyse. Středočeský kraj provedl zaměření stávající silnice tak, aby do jeho vlastnictví
přešly pozemky pod vlastním tělesem silnice a ostatní části dosavadních parcel zůstaly ve vlastnictví městyse. Souběžně byl zaměřen pozemek vedle hasičárny, o jehož převod městys žádal.
Usnesení č. 239 - a) Zastupitelstvo schvaluje záměr obce předat bezúplatným převodem pozemek KN č. 1787/2 ostatní plocha silnice o výměře 4208m2 v kat. území Bílé Podolí dle geometrického plánu 232-55/2013 vzniklý oddělením
z pozemků: st 9
64 m2
KN č. 1787/1 3086 m2
KN č. 1787/2 1025 m2
KN č. 1787/9
33 m2
b) Zastupitelstvo schvaluje záměr obce přijmout bezúplatným převodem pozemek KN č. 1801 ostatní plocha o výměře 234 m2 v k.ú. Bílé Podolí dle
Geometrického plánu 232-55/2013.
Hlasování: pro: 6
proti: 0

15. Různé
- žádost A.W. o koupi pozemku
Zastupitelé projednali žádost A. W. o odkoupení pozemkové parcely 99/9 v k.ú. Lovčice.
Jedná se o cestu, kterou má pronajatou p. J. A. do 25.5. 2029.
Usnesení č. 240 - Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemkové parcely č.99/9 v k.ú. Lovčice.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
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– žádost p. T.P. o odkup pozemků v k.ú. Zaříčany
Zastupitelé projednali žádost p. T.P. o odkup pozemků v k.ú. p.č. Bojmany p.č. 235 a
k.ú. Zaříčany p.č.227/93
Usnesení č. 241 - Zastupitelstvo neschvaluje prodej výše uvedených nemovitostí s tím, že
doporučuje jmenovanému požádat o pronájem.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
- Zastupitelé vzali na vědomí připravenost nejbližších akcí – rozsvícení vánočního stromku 1.12.
a mikulášskou nadílku 7.12.2013 a podíl jednotlivých zastupitelů na přípravě a průběhu.
16. Závěr
Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval přítomným a zasedání ukončil.

Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu: Bíža Oto.……………………………………………………………………..
Bohatý Bohumil……………………………………………………………

Vyvěšeno dne : ……………………………………..

Sejmuto dne: …………………………………….

