Z Á P I S č. 3/2014
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 26.3.2014
v 16,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni : dle presenční listiny , 6 zastupitelů
Program : 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu č.2/ 2014
5. Závěrečný účet městyse za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse za rok 2013
6. Účetní závěrka 2013
7. Zakázka malého rozsahu- Výběr projektanta DPS akce „ Odkanalizování obce Bílé Podolí
a Zaříčany“
8. Zabezpečení péče o zeleň
9. Různé : - žádost o odkoupení pozemku
- nákup stravenek pro zaměstnance
- informace o stavu žádostí o dotace
1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 6 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Program jednání zastupitelstva by schválen jednomyslně.
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu : Vraný Libor st., Vraný Libor ml.
4. Schválení zápisu č.2/ 2014
Usnesení č. 264 : Zastupitelstvo schvaluje zápis č. 2/2014 v předloženém znění.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
5. Závěrečný účet městyse za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
městyse za rok 2013.
Zastupitelé projednali závěrečný účet, výsledky hospodaření a závěry přezkoumání hospodaření.
Konstatovali že hospodaření městyse skončilo s kladným výsledkem ve výši 2 071 672,98 Kč.
Stav finančních prostředků k 31.12.2013 činil 12 074 052,38 Kč, městys dále vlastní akcie v hodnotě
70 000,-Kč.
Diskuse se zabývala efektivitou vynaložených prostředků, byl kladně hodnocen výsledek, zejména
s výhledem na plánované akce v letošním roce.
Zastupitelstvo projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013 včetně závěrů:
„ Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem
c): (§ 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb. )
1. Územní celek chybně použil metodu odpisování majetku
2. Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.
Usnesení č. 265 : Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet městyse Bílé Podolí za rok 2013 s výhradou uvedenou ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Bílé
Podolí IČO 00235997 za rok 2013 a přijímá toto opatření :
Zastupitelstvo ukládá zajistit odstranění zjištěných nedostatků a zabezpečit, aby
nedocházelo k jejich opakování.
Zodpovídá : starosta, hospodářka
Termín: 31.3.2014
Hlasování: pro: 6
proti: 0
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6. Účetní závěrka 2013
Usnesení č. 266 : Zastupitelé projednali účetní závěrku za rok 2013 a schvalují ji v předloženém
znění.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
7. Zakázka malého rozsahu- Výběr projektanta DPS akce „ Odkanalizování obce Bílé Podolí
a Zaříčany“
Pan Petr Heřmánek, jako předseda výběrové komise přednesl výsledky jejího jednání. Byly hodnoceny nabídky třech oslovených firem, přičemž rozhodujícím kritériem byla nabídnutá cena.
Jako nejvýhodnější byla nabídka spol. Medium projekt v.o.s., Pardubice ve výši 484 tis. Kč bez DPH.
Tuto nabídku komise doporučila ke schválení.
Po krátké diskusi přijalo zastupitelstvo usnesení.
Usnesení č. 267 : Zastupitelstvo projednalo výsledky jednání hodnotící komise na vypracování
DPS stavby„ Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany“.
a) Na základě doporučení komise schvaluje zadavatele výše uvedené zakázky :
Medium projekt v.o.s. , Pardubice s cenou : 484 tis. Kč bez DPH
b) Pověřuje starostu městyse k uzavření smlouvy o dílo se společností Medium
projekt v.o.s., Pardubice
Hlasování: pro: 7

proti: 0

8. Zabezpečení péče o zeleň
Zastupitele projednali připravenost techniky a lidí k zabezpečení péče o zeleň v obcích. Seznámili
se s problémem přijetí pracovníků na VPP prostřednictvím úřadu práce, kde jejich přijetí limituje
podmínka „ jednou za tři roky“. Od 1.4. nastoupí dva pracovníci, od 14. 4. další jedna.
Řešení situace je v jednání. Diskuse zastupitelů se týkala nezbytnosti zajistit řádnou údržbu obcí
i nedostatkem zájemců o práci i nepochopením, proč nedat práci těm, kteří pracovat chtějí.
Usnesení č. 268 : a/ Zastupitelstvo schvaluje případné přijetí dvou pracovníků do pracovního poměru na dobu určitou k zabezpečení péče o zeleň
b/ Ukládá starostovi dál jednat s úřadem práce o přidělení dalších pracovníků
a udělení výjimky pro jejich přijetí.
Zodpovídá : starosta
9. Různé :
- žádost o odkoupení pozemku – zastupitelé projednali žádost P. Kočárníka o odkup části pozemku
navazujícího na jeho zahradu.
Usnesení č. 269 : Zastupitelstvo přerušuje jednání o tomto bodu a pověřuje starostu projednat
upřesnění žádosti.
Zodpovídá : starosta
Termín : do 20.4.2014
- nákup stravenek pro zaměstnance
Usnesení č. 270 : Zastupitelstvo schvaluje nákup stravenek pro zaměstnance- dle směrnice
o závodním stravování a směrnice čerpání soc. fondu
.
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- informace o stavu žádostí o dotace - starosta informoval zastupitelstvo o stavu žádostí o
dotace
1. Kanalizace – a/ dotace na realizaci části kanalizace v Zaříčanech zabezpečující zprovoznění
ČOV je přidělena / cca 4 mil.Kč / a po zpracování prováděcí dokumentace
začne výstavba.
b/ naše žádost o výstavbu celé kanalizace podaná v loňském roce byla akceptována a čekáme na rozhodnutí OPŽP.
2. Zateplení školy – žádost byla akceptována a čekáme na rozhodnutí, které by mělo přijít tak,
aby bylo možná realizace o prázdninách.

Starosta konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu, poděkoval přítomným a zasedání ukončil.
Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu: Vraný Libor st. .…………………………………………………………..
Vraný Libor ml.……………………………………………………………………….

