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ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 19.11. 2014 v 17,15 hod.
v zasedací místnosti

Přítomni : dle

presenční

listiny

l. Jednání zahájil starosta
přítomno

Program:

J

úřadu

8 zastupitelů

městyse

8 zastupitelů.

obecního

Bílé Podolí. Konstatoval,

Zastupitelstvo

že z devíti členů zastupitelstva

je

je tedy usnášeníschopné.

l. Zahájení
2. Schválení

programu

3. Jmenování
4. Smlouva

ověřovatelů

zápisu

Č. 131637010

programu

poskytnutí

ŽP - Odkanalizování

5. Překlenovací

úvěr od banky na zajištění

6. Výhledový

rozpočet

7. Výsledky

hospodaření

8. Rozpočtové

ze SFŽP ČR v rámci operačního

průběžného

financování

výstavby

kanalizace

na roky 2015 - 2019
městyse

opatření

9. Příprava rozpočtu
10. Různé

podpory

Bílé Podolí - Zaříčany

k 31.10.2014

č.8

na rok 2015

- informace

o stavu výstavby

I. etapy kanalizace

- dotace od středočeského

kraje

2. Program jednání

-

informace

o stavu akce "Odkanalizování

-

informace

o připravených

zastupitelstva

č. 13/2014 : Zastupitelstvo

Usnesení
Hlasování:

pro: 8

proti:

3. Starosta

městyse jmenoval

4. Smlouva

Č. 131637010

Zastupitelé

schvaluje

program

v předloženém

Vlčková

Marie,

ověřovatele

zápisu:

podpory

programu

ŽP - Odkanalizování

Bílé Podolí - Zaříčany

znění výše uvedené

smlouvy.

dodržení

Vraný Libor

ze SFŽP ČR v rámci operačního

projednali

taková výstavba

znění

O

poskytnutí

Diskuse se týkala zejména
Usnesení

obcí Bílé Podolí a Zaříčany"

akcích do konce roku

termínu,

Je výsledkem

harmonogramu

jednání

výstavby

a upřesňování

podmínek.

a dalších problémů,

které

přináší.

č. 14/2014:

Zastupitelstvo
operačního

schvaluje
programu

v předloženém

smlouvu

o poskytnutí

ŽP - "Odkanalizování

znění Iviz.přílohal

podpory

obcí Bílé Podolí a Zaříčany"

a pověřuje

starostu

Zodpovídá:
Hlasování:

pro: 8

proti:

O

ze SFŽP ČR v rámci
jejím

starosta

podpisem.

- 25. Překlenovací úvěr od banky na zajištění průběžného financování výstavby kanalizace
Zastupitelé projednali finanční zajištění průběhu výstavby kanalizace. Konstatovali, že vlastní finanční prostředky na spoluúčast ceny díla / cca 11 mil. Kč / je v podstatě schopna obec zaplatit. Problémem může být proplácení faktur od fondu koncem roku a počátkem roku 2015/ prosinec - únor/,
než dojde k nastavení parametrů státního rozpočtu.
Proto byly zjišťovány podmínky úvěru, který by zejména tuto dobu překlenul. Je možné konstatovat
že doba pro vzetí úvěru je příhodná a podmínky od bankovních ústavů stejné. Proto se zastupitelstvo
rozhodlo, v souladu se směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu /celková výše úroků za sedm
let činí cca 350 tis. Kč, pro úvěr od Komerční banky ve výši 7 mil. Kč, s možností jeho okamžitého
splacení ,bez poplatků, roční úroky 1,2 %.
U Komerční banky má městys dlouhodobě účet a výborná spolupráce je předpokladem dobrých
služeb a řešení vzniklých situací.
Usnesení č. 15/2014: Zastupitelstvo schvaluje úvěr ve výši 7 mil. Kč s dobou splatnosti sedmi
let s možností okamžitého splacení. Současně projednalo podmínky Komerční banky Iviz.příloha/
k poskytnutí úvěru a vyslovilo souhlas. Pověřuje starostu podpisem smlouvy o úvěru.
Hlasování: pro: 8
proti: O
6. Výhledový rozpočet na roky 2015 - 2019
Zastupitelé projednali výhledový rozpočet na léta 2015 - 2019. Diskuse se věnovala plánovaným
akcím v příštích letech a jejich promítnutí do rozpočtu.
Usnesení č. 16/2014 : Zastupitelstvo schvaluje výhledový rozpočet na léta 2015 - 2019
Hlasování: pro: 8
proti: O
7. Výsledky hospodaření městyse k 31.10.2014
Zastupitelé projednali výsledky hospodaření městyse k 31.10.2014. Konstatovali, že se ve výsledcích
promítlo čerpání finančních prostředků na jednotlivé akce / zejména zateplení ZŠ a I.etapu kanaliza-

cel.
Usnesení Č. 17/2014:
Hlasování: pro: 8

Zastupitelstvo
proti: O

schvaluje výsledky hospodaření za období 1 -10/2014.

8. Rozpočtové opatření č.8
Zastupitele projednali rozpočtové opatření č.8, reagující na vývoj čerpání prostředků a s tím související změny zejména ve vazbě na probíhající investiční akce.
Usnesení Č. 18/2014: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.8 v předloženém znění navýšení výdajů a příjmů o 1 477 tis. Kč / z toho u příjmů 1 400 tis. Kč finacování z přebytků minulých let/.
Hlasování: pro: 8
proti: O
9. Příprava rozpočtu na rok 2015
Zastupitelé projednali nezbytnost přijmout včas rozpočet na příští rok. K tomu se dohodli na pracovní
schůzce, kde podrobně připraví plány a zajištění jednotlivých akcí pro příští rok. Termín 26.11.2014.
10. Různé
- informace o stavu výstavby I. etapy kanalizace - dotace od středočeského kraje
stavba je dokončena, probíhají nezbytné úkony ke kolaudaci, která by měla proběhnout 9.12.2014.
Následně požádáme o vyúčtování dotace. Zastupitelstvo stř. kraje prodloužilo termín dokončení
na zákadě naší žádosti do 12/2014. Lze konstatovat, že přes problém vzniklý s odstoupením
dodavatelské společnosti od smlouvy se podařilo vše zvládnout.

-3- informace o stavu akce "Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany"
Přípravné práce probíhají, 20. 11.2014 proběhne v Zaříčanech první informační schůzka s obyvateli.
- informace
- 29. 11.
- 30. 11.
- 19. 12.

o připravených akcích do konce roku
sobota - mikulášská besídka
neděle - rozsvícení vánočního stromu
pátek - vánoční zpívání v kostele
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