Z Á P I S č. 6/2014
z mimořádného zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 18.6. 2014
v 17,00 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. 5/ 2014
5. Výsledek výběrového řízení na akci „Základní škola v Bílém Podolí – Realizace
energeticky úsporných opatření“.
Příkazní smlouva se společností Anylopex plus s.r.o.
6. Výstavba kanalizace – schválení zadávací dokumentace výběrového řízení pro
výběr TDI a koordinátora BOZP pro akci „Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany“
7. Volby do zastupitelstev obcí – stanovení počtu členů zastupitelstva a termínu mimořádné závěrky
8. Rozpočtové opatření č. 3/2014
9. Žádost příspěvkové organizace ZŠ + MŠ Bílé Podolí
a/ Navýšení počtu dětí v mateřské škole
b/ Čerpání fondu rezerv
10. Záměr prodeje pozemků v kú Zaříčany
11. Různé

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 ml, Horálek Ladislav
4. Schválení zápisu č.5/ 2014
Usnesení č. 272 : Zastupitelstvo schvaluje zápis č. 5/2014 v předloženém znění.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
5. Výsledek výběrového řízení na akci „Základní škola v Bílém Podolí – Realizace energeticky úsporných
opatření“.
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na dodavatele výše uvedené akce.
Komise hodnotila tři došlé nabídky. Všechny nabídky splňovaly kvalifikační předpoklady a stanovené technické podmínky. Zastupitelé konstatují, že došlo díky soutěži ke snížení ceny.
Komise stanovila pořadí :
1. Realitní a stavební společnost s.r.o. IČ:41432037, Praha nabídková cena: 1 566 189,-Kč
2. Roning s.r.o. IČ 62028405, Pardubice
1 749 736,- Kč
3. JMS Stavební s.r.o., IČ: 26236915, Zlín
1 884 483,90 Kč
Zahájení akce 1.7. 2014 ukončení 31.8.2014

-2Příkazní smlouva se společností Anylopex plus s.r.o.
Zastupitelstvo projednalo příkazní smlouvu zabezpečující práce spojené s tímto výběrovým
řízením.
Usnesení č. 273 – a/ Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce
„Základní škola v Bílém Podolí – Realizace energeticky úsporných opatření“.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy s vítěznou společností - Realitní a
stavební společnost s.r.o. IČ:41432037, Praha
b/ Zastupitelstvo schvaluje příkazní smlouvu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
6. Výstavba kanalizace – schválení zadávací dokumentace výběrového řízení pro výběr TDI
a koordinátora BOZP pro akci „Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany“
Zastupitelé projednali zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého
rozsahu na služby zadané mimo režim zákona o veřejných zakázkách v zadávacím řízení s názvem:
„ Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany – TDI a koordinátor BOZP“
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky – 950 000,- Kč. Zastupitelé projednali zadávací dokumentaci včetně příloh, složení hodnotící komise.
Usnesení č. 274 – a/ Zastupitelstvo schvaluje zadávací dokumentaci v předloženém znění.
/viz. příloha/
b/ Schvaluje složení výběrové komise : Bíža Oto, Desenský Jiří, JUDr. Grebeči Milan, Horálek Ladislav, Vraný Libor st.
Náhradníci: Bohatý Bohumil, Gdovínová Božena, Heřmánek Petr,
Totušková Hana, Vraný Libor ml.
c/ Zaslat výzvu firmám:
- ing. František Pravec , Suchá Lhota 22, 57001 Litomyšl, IČ: 44403445
-

VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 56601 Vysoké Mýto, IČ: 26001187
MEDIUM projekt v.o.s. , Pernerova 168, 53002 Pardubice, IČ: 64790584
Telmont Nymburk s.r.o.,Palackého 22, Nymburk, IČ: 25637584
REALSTAV MB s.r.o., Klaudianova 124, Mladá Boleslav, IČ: 25685210

d/ termíny: vyhlášení: 26.6.2014
příjem nabídek:do 17.7.2014 10,00 hod.
otevírání obálek: 17.7.2014 10,01 hod.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
7. Volby do zastupitelstev obcí – stanovení počtu členů zastupitelstva a termínu mimořádné závěrky
Zastupitelstvo projednalo stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018.
Konstatovalo, že současný počet členů se osvědčil, nebylo připomínek. Projednalo i termín mimořádné závěrky a inventarizace majetku městyse a příspěvkové organizace v závěru volebního období /nová povinnost /.
Usnesení č. 275 – a/ Zastupitelstvo městyse stanovuje počet členů zastupitelstva městyse Bílé
Podolí pro volební období 2014–2018 dle § 68 zákona č. 128/200 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů na : 9 ( slovy: devět zastupitelů )
b/ Zastupitelstvo stanovuje termín mimořádné účetní závěrky a inventarizice městyse a příspěvkové organizace - 31.8.2014
c/ Složení hlavní a dílčích inventarizačních komisí /viz.příloha/
Hlasování: pro: 6
proti: 0
8. Rozpočtové opatření č. 3/2014
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření reagující zejména na dotace od ÚP na pracovníky
veřejně prospěšných prací. Navýšení příjmů a výdajů o 145 871,-Kč.
Usnesení č. 276 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2014
Hlasování: pro: 6
proti: 0

-39. Žádost příspěvkové organizace ZŠ + MŠ Bílé Podolí
a/ Navýšení počtu dětí v mateřské škole
b/ Čerpání fondu rezerv
Usnesení č. 277 – a/ Zastupitelstvo schvaluje navýšení počtu dětí v mateřské škole
z 24 dětí na 26 dětí pro školní rok 2014/2015.
b/ Zastupitelstvo schvaluje čerpání fondu rezerv příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Bílé Podolí ve výši 100 000,- Kč na dovybavení dle specifikace
v příloze.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
10. Záměr prodeje pozemků v k.ú .Zaříčany
Zastupitelstvo projednalo žádosti o odkup části pozemku / jedná se o pozemky přiléhající k zahradám žadatelů a nemající využití pro potřeby obce a obyvatel, prostory vedle „hřiště“ /
Usnesení č. 278 – Zastupitelstvo schvaluje záměr odprodat část pozemku v k.ú. Zaříčany a ukládá starostovi projednat se žadateli hranice rozdělení.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
11. Různé
- schválení podnájemní smlouvy
Usnesení č. 279 – Zastupitelstvo schvaluje podnájemní smlouvu na provozovatele klubovny
FC Bílé Podolí
Hlasování: pro: 6
proti: 0
- informace -

o instalaci silničních zrcadel v Bílém Podolí a Lovčicích
o konání „Lesního rohu“ 20.6. v kostele
o rybářských závodech dětí 21.6. v Lovčicích
o zdárné návštěvě divadla Na Fidlovačce org. obecním úřadem
o průběhu péče o zeleň – práce pracovníků na VPP

Starosta konstatoval, že byl vyčerpán program zasedání, poděkoval přítomným a zasedání ukončil.

Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

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

