Z Á P I S č. 2/2014
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 19. 2. 2014
v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni : dle presenční listiny , 7 zastupitelů
Program : 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4 Rozpočtové opatření č. 1/2014
5. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
6. Směrnice pro schvalování účetní uzávěrky
7. Odpisový plán pro rok 2014
8. Smlouva o zpracování územního plánu městyse Bílé Podolí
9. Kanalizace – zadání zakázky malého rozsahu pro výběr projektanta projektové
dokumentace DPS na akci: Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany
10. Převod pozemků
11. Rozdělení hospodářského výsledku r.2013 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bílé Podolí
12. Různé : - informace o výsledku přezkoumání hospodaření městyse v r. 2013
- žádost o přidělení pracovníků na VPP
- žádost o příspěvek na zřízení baby boxu v Kutné Hoře
- žádost o příspěvek oblastní charity Kutná Hora

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 7 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Program jednání zastupitelstva by schválen jednomyslně.
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu : Vraný Libor st., Bíža Oto
4. Rozpočtové opatření č. 1/2014
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření reagující na příspěvek státu na veřejnou zprávu ve výši
92 300,- , který nebyl zahrnut v rozpočtu městyse na rok 2014.
Usnesení č. 253 - Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 /viz. příloha /
Hlasování: pro: 7
proti: 0
5. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Zastupitelé projednali směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, reagující zejména
na novelu zákona, která mění jednotlivé limity. U veřejných zakázek na dodávky a služby pod 2 mil.
Kč bez DPH, u veřejných zakázek na stavební práce pod 6 mil. Kč. Směrnice vymezuje konkrétní povinnosti odpovědným osobám.
Usnesení č. 254 - Zastupitelstvo schvaluje předloženou směrnici o zadávání veřejných zakázek
v předloženém znění /viz.příloha/
Hlasování: pro: 7
proti: 0
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6. Směrnice pro schvalování účetní uzávěrky
Zastupitelé projednali směrnici stanovující pravidla schvalování účetní uzávěrky.
Usnesení č. 255 - Zastupitelstvo schvaluje směrnici pro schvalování účetní uzávěrky /viz.příloha/
Hlasování: pro: 7
proti: 0
7. Odpisový plán pro rok 2014
Usnesení č. 256 - Zastupitelstvo schvaluje odpisový plán pro rok 2014
Hlasování: pro: 7
proti: 0
8. Smlouva o zpracování územního plánu městyse Bílé Podolí
Zastupitelé projednali návrh smlouvy s ing. arch. Rostislavem Juklem na zpracování územního
plánu Bílé Podolí.
Usnesení č. 257 - Zastupitelstvo schvaluje předloženou smlouvu o dílo a pověřují starostu
jejím podpisem.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
9. Kanalizace – zadání zakázky malého rozsahu pro výběr projektanta projektové
dokumentace DPS na akci: Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany
Zastupitelé se seznámili se stavem žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace v Bílém Podolí a Zaříčanech. Projednali potřebu zpracování prováděcí dokumentace.
V návaznosti projednali vypsání výzvy na zakázku malého rozsahu, zadávací dokumentaci a pokyny
ke zpracování nabídky i návrh firem, které mají být osloveny.
Usnesení č. 258 - 1. Zastupitelstvo v souladu se směrnicí městyse Bílé Podolí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vypisuje výzvu k podání nabídky a prokázání
splnění kvalifikace na výběr projektanta projektové dokumentace DPS:
„Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany.“
2. Schvaluje zadávací dokumentaci a pokyny ke zpracování nabídky /viz příl./
3. V souladu s ustanovením bodu 1.3 směrnice zastupitelstvo vyzývá k předložení nabídky tři dodavatele:
Georam s.r.o. , Staré Hradiště
Medium projekt v.o.s. , Pardubice
PC PROJEKT, Litomyšl
Termín pro podání nabídek končí 14.3.2014 ve 12,00 hod. /viz.příloha/
4. Schvaluje výběrovou komisi ve složení : Desenský Jiří, Gdovínová Božena,
Heřmánek Petr. Náhradník: Bíža Oto
Hlasování: pro: 7
proti: 0
10. Převod pozemků
V návaznosti na usnesení zastupitelstva č.239 dne 20.11 a uveřejněný záměr o převodu pozemků
pod silnicí III. třídy do vlastnictví Středoč. kraje a převod pozemku od Stř. kraje do vlastnictví městyse a skutečnosti, že nebyly vzneseny žádné připomínky projednali zastupitelé jejich převod.
Usnesení č. 259 - a) Zastupitelstvo schvaluje záměr 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
do vlastnictví Středočeského kraje
b) Zastupitelstvo schvaluje záměr přijmout bezúplatným převodem pozemek KN č. 1801 ostatní plocha o výměře 234 m2 v k.ú. Bílé Podolí dle
Geometrického plánu 232-55/2013 do vlastnictví městyse.
a + b viz. příloha
Hlasování: pro: 7
proti: 0
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11. Rozdělení hospodářského výsledku r.2013 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bílé Podolí
Zastupitelé konstatovali že hospodaření příspěvkové organizace ZŠ+MŠ Bílé Podolí skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 90 769,78 Kč.
Usnesení č. 260 - Zastupitelstvo schvaluje převedení hospodářského výsledku příspěvkové
organizace ZŠ + MŠ Bílé Podolí ve výši 90 769,78 Kč do fondu rezev.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
12. Různé :
- informace o výsledku přezkoumání hospodaření městyse v r. 2013
Zastupitelé byli informováni o výsledcích přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013. Podrobné projednání bude v souvislosti se schvalováním hospodaření.
- žádost o přidělení pracovníků na VPP
bylo požádáno o přidělení 6 pracovníků na VPP úřadem práce. V této souvislosti projednali zastupitelé přijetí jednoho pracovníka do pracovního poměru na dobu určitou pro zabezpečení sezoní údržby.
Usnesení č. 261 - Zastupitelstvo schvaluje přijetí jednoho pracovníka na dobu určitou
k zabezpečení sezoních prací.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
- žádost o příspěvek na zřízení baby boxu v Kutné Hoře
Zastupitelé projednali žádost Občanského sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM
o dar v souvislosti s budováním nového babyboxu v Kutné Hoře.
Usnesení č. 262 - Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí daru občanskému sdružení Babybox
STATIM ve výši 10 000,- Kč.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
- žádost o příspěvek oblastní charity Kutná Hora , středisko rané péče o dar na poskytování rané
péče městysi Bílé Podolí.
Usnesení č. 263 - Zastupitelstvo schvaluje dar ve výši 10 000,- Kč Oblastní charitě Kutná Hora
středisku rané péče na poskytování služeb v Bílém Podolí.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval přítomným a zasedání ukončil.
Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu: Vraný Libor st. .…………………………………………………………..
Bíža Oto……………………………………………………………………….

