Z Á P I S č. 10/2014
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 17.9. 2014 v 17,30 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni : dle presenční listiny , 8 zastupitelů
Program : 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu č. 9/2014
5. Výsledky hospodaření městyse Bílé Podolí k 31.8.2014, mimořádná závěrka
ke konci volebního období k 31.8.2014, mimořádná závěrka příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Bílé Podolí k 31.8.2014
6. Rozpočtové opatření č.6/2014
7. Realizace energeticky úsporných opatření na Základní škole, schválení smlouvy
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
8. Kanalizace Bílé Podolí a Zaříčany 1. etapa - informace
2. etapa – výběr nejvhodnější nabídky TDI
výběr nejvhodnější nabídky dodavatele
9. Různé - informace o připravenosti voleb do zastupitelstva obce
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
Usnesení č. 290 : Zastupitelstvo schvaluje program v předloženém znění
Hlasování: pro: 8
proti: 0
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu : Horálek Ladislav, Vraný Libor ml.
4. Schválení zápisu č.9/ 2014
Usnesení č. 291 : Zastupitelstvo schvaluje zápis č. 9/2014 v předloženém znění.
Hlasování: pro: 8
proti: 0
5. Výsledky hospodaření městyse Bílé Podolí k 31.8.2014, mimořádná závěrka městyse a jeho příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bílé Podolí ke konci volebního období - k 31.8.2014
Zastupitelé projednali výsledky hospodaření a mimořádnou závěrku ke konci volebního období.
V diskusi konstatovali dobré výsledky hospodaření, kdy výdaje a příjmy jsou v souladu s rozpočtem.
Další diskuse byla zaměřena na finanční zajištění následných akcí a plány pro další období.
Usnesení č. 292 : Zastupitelstvo obce schvaluje:
a/ výsledky hospodaření městyse k 31.8.2014 / viz příloha /
b/ mimořádnou závěrku městyse Bílé Podolí ke konci volebního období- 31.8.2014
/ viz příloha /
c/ mimořádnou závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bílé Podolí ke konci
volebního období - k 31.8.2014 / viz.příloha /
Hlasování: pro: 8

proti: 0
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6. Rozpočtové opatření č. 6/2014
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření reagující na změny čerpání rozpočtu, zejména pak
na realizované akce.
Usnesení č.293 : Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014 v předloženém znění
- zvýšení na straně výdajové i příjmové : příjmy + 1 038 316,91 Kč
výdaje + 38 316,91 Kč
financování 1 000 000,- Kč
Hlasování: pro: 8
proti: 0
7. Realizace energeticky úsporných opatření – ZŠ Bílé Podolí
Starosta informoval o proběhlé kolaudaci dne 11.9.2014. Nebylo shledáno závad.
Zastupitelé projednali smlouvu č. 14170753 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Usnesení č. 294 : Zastupitelstvo a/ bere na vědomí informaci o proběhlé kolaudaci.
b/ schvaluje smlouvu č. 14170753 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí a pověřuje starostu jejím podpisem.
Zodpovídá : starosta
Hlasování: pro: 8
proti: 0
7. Kanalizace Bílé Podolí a Zaříčany 1. etapa - informace
2. etapa - výběr nejvhodnější nabídky TDI a koordinátora BOZP
- výběr nejvhodnější nabídky dodavatele
Kanalizace 1. etapa starosta informoval o průběhu prací na kanalizaci v Zaříčanech. Zastupitelé
vzali informaci na vědomí.
Kanalizace 2. etapa
- výběr nejvhodnější nabídky TDI a koordinátora BOZP
Zastupitelé se seznámili se závěry jednání výběrové komise a vzali na vědomí, že společnost
VRV a.s. Praha 5, podala námitku proti rozhodnutí o vyloučení z výběrového řízení.
Následně komise vyhodnotila její nabídku jako nejvýhodnější s cenou 630 000,- Kč/bez DPH/
Usnesení č. 295 : Zastupitelstvo schvaluje jako vítěze výběrového řízení veřejné zakázky –
„ Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany – TDI a Koordinátor BOZP“
společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 8
proti: 0
- výběr nejvhodnější nabídky dodavatele
Zastupitelé se seznámili s průběhem a výsledky jednání výběrové komise pro veřejnou zakázku „ Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany – dodavatel“
Jako nejvýhodnější a vítěze určila komise „ Sdružení Bílé Podolí a Zaříčany“ tvořené společnostmi BAK stavební společnost a.s. Trutnov a ALSTAP s.r.o. Praha s cenou 39 404 546,- Kč /bez
DPH/
Usnesení č. 296 : Zastupitelstvo schvaluje jako vítěze výběrového řízení pro veřejnou zakázku
„Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany – dodavatel“ , „ Sdružení Bílé Podolí a Zaříčany“ tvořené společnostmi BAK stavební společnost a.s. Trutnov a
ALSTAP s.r.o. Praha s cenou 39 404 546,- Kč /bez DPH/ a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Hlasování: pro: 8
proti: 0
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9. Různé - informace o připravenosti voleb do zastupitelstva obce
Starosta informoval o připravenosti voleb do zastupitelstva obce. Vše probíhá dle harmonogramu
bez závad.

Zapsala : Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

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

