Z Á P I S č. 10/2013
z mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 18. 12. 2013
v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni : dle presenční listiny , 8 zastupitelů
Program : 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Kontrola usnesení
5. Výsledky hospodaření městyse k 30.11.2013
6. Rozpočtové opatření č.7/2013
7. Schválení rozpočtu městyse na rok 2014
8. Návrh smlouvy se společností Ratifico
9. Zahájení inventarizace majetku městyse k 31.12.2013
10. Různé: - žádost o odkup pozemku
- likvidace DSO Doubravka
- organizační zajištění akcí
11. Závěr
1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 8 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Program jednání zastupitelstva by schválen jednomyslně.
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu : Vraný Libor ml., Horálek Ladislav
4. Kontrola usnesení
- Starosta podal zprávu o stavu žádosti o dotaci na kanalizaci z OPŽP. Žádost byla úspěšně podána
v současné době se doplňují některé podklady.
- Usnesením č. 242 zastupitelstvo přijalo podmínky pro převod pozemku v Zaříčanech /část návsi
před bývalým obchodem/. Smlouva o převodu je podepsána a podána na KÚ.
5. Výsledky hospodaření městyse k 30.11.2013 /viz.příloha/
Zastupitelé projednali výsledky hospodaření k 30.11.2013. V diskusi se věnovali zejména plnění
plánovaných akcí v údržbě a opravách majetku. Konstatovali, že plán, tak jak byl sestaven byl
průběžně plněn.
Výsledek k 31.11.2013 je kladný ve výši 1 856 969,- Kč. Tento výsledek bude snížen o dobíhající
fakturaci některých akcí. Přesto lze očekávat celkové kladné hospodaření v letošním roce.
Usnesení č. 243 – Zastupitelstvo schvaluje výsledky hospodaření městyse k 30.11.2013
Hlasování: pro: 8
proti: 0
6. Rozpočtové opatření č.7/2013/viz příloha/
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření reagující na vývoj rozpočtu a jeho čerpání.
Usnesení č. 244 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013
Hlasování: pro: 8
proti: 0
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7. Schválení rozpočtu městyse na rok 2014 / viz příloha /
Předložený rozpočet odráží mimo plánovanou údržbu, spolufinancování akcí na které bylo
požádáno o dotaci / zateplení ZŠ / a část kanalizace v Zaříčanech s cílem zprovoznění ČOV,
na kterou jsme dotaci od stř. kraje ve výši cca 3,8 mil. Kč obdrželi /naše spoluúčast +200tis.Kč/.
Diskuse zastupitelů, kromě těchto skutečností, podrobně rozebrala jednotlivé kapitoly a výdaje
a příjmy.
Na základě diskuse rozhodli snížit navrhovanou dotaci pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Bílé
Podolí na dotaci v úrovni minulých let. 70 tis. Kč přesunout na nebytové hospodářství. K plánu
ZŠ a MŠ se vrátit po vyhodnocení roku 2013 a návrhu plánu na rok 2014.
Usnesení č. 245 – 1. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet městyse Bílé Podolí na rok 2014 v předloženém znění se změnou: 70 tis. Kč přesunout z dotace pro ZŠ a MŠ Bílé Podolí
do kapitoly nebytového hospodářství, jako vyrovnaný.
Příjmy: 11 766 535,- Kč
Výdaje: 11 766 535,- Kč
2. a/ provést kontrolu hospodaření příspěvkové org. ZŠ a MŠ Bílé Podolí se
zaměřením na čerpání dotace městyse a vyčíslení druhů nákladů.
b/ provést analýzu plánu ZŠ a MŠ na rok 2014 jako podklad k jednání zastupitelstva
Termín : 15. 2. 2014
Zopovídá : před. finanční komise
Hlasování: pro: 8
proti: 0
8. Návrh smlouvy se společností Ratifico s.r.o.
Zastupitelstvo projednalo návrh smlouvy se společností Ratifico s.r.o. řešící další postup v případě získání dotace na výstavbu kanalizace z programu OPŽP. Vzhledem k tomu, že není doposud
rozhodnuto a stále se doplňují podklady, rozhodlo zastupitelstvo podpis smlouvy odložit.
Usnesení č. 246 – Zastupitelstvo odkládá podpis smlouvy do doby vyjasnění obdržení dotace.
Hlasování: pro: 8
proti: 0
9. Zahájení inventarizace majetku městyse k 31.12.2013
Zastupitelstvo projednalo zahájení inventarizace majetku městyse Bílé Podolí k 31.12.2013.
Seznámilo se s průběhem školení členů inventarizačních komisí. Diskuze se věnovala pečlivosti
průběhu inventarizace.
10. Různé:
- žádost o odkup pozemku
Zastupitelstvo projednalo žádost F. Ž. o odkoupení části pozemku obce v KÚ Zaříčany, /č.p.
1132/1 / , který je připlocen / od nepaměti / k jeho pozemku č.p. 1150. Jedná se o cca 90m2.
/ viz přiložený nákres /
Usnesení č.247 – Zastupitelstvo schvaluje záměr odprodat část pozemku č.p.1132/1
cca 90m2.
Hlasování: pro: 8
proti: 0
- likvidace DSO Doubravka
Zastupitelstvo projednalo skutečnost, že nedošlo k likvidaci DSO Doubravka a je nezbytné
tuto likvidaci provést /DSO Doubrava vznikla pro plynofikaci obcí a nevykazuje žádnou činnost/
Usnesení č 247 – a/ Zastupitelstvo schvaluje zrušení DSO Doubravka s likvidací.
b/ Deleguje na členskou chůzi DSO Doubravka : Desenský Jiří, Čepek
Václav, Vraný Libor st.
Hlasování: pro: 8
proti: 0
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- zabezpečení akcí
Zastupitelé se seznámili se zabezpečením akce „ Vánoční zpěvy“ dětí ZŠ a MŠ v kostele dne
20. 12. a roznášením betlémského světla v Lovčicích.

11. Závěr
Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval přítomným a zasedání ukončil.

Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu: Vraný Libor ml. .………………………………………………………
Horálek Ladislav …………………………………………………………………

