z Á P I S č. 4/2016
ze zasedání zastupitelstva

městyse Bílé Podolí, konané dne 18.5.2016 v 17,00 hod.

v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni : dle presenční listiny,

8 zastupitelů

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z osmi členů zastupitelstva je
přítomno 8 zastupitelů. Zastupitelstvo

Program:

je tedy usnášeníschopné.

1. Zahájení
Seznámení s provozem ČOV
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu č. 3/2016
5. Výsledek hospodaření městyse k 30.4.2016
6. Rozpočtové opatření č.03/2016
7. Závěrečný účet za rok 2015 Městyse Bílé Podolí vč. příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bílé
Podolí
8. Účetní závěrka 2015 - městys Bílé Podolí
9. Účetní závěrka 2015 - ZŠ a MŠ Bílé Podolí
10. Výsledek výběrového řízení malého rozsahu na přístavbu provozního domku ČOV
11. Informace o připojování nemovitostí na kanalizaci
12. Směnná smlouva na pozemek v katastrálním území Lovčice
13. Různé

Před vlastním jednání se zastupitelé seznámily s provozem čističky odpadních vod v Zaříčanech.
2. Program jednání zastupitelstva
Oproti navrženému programu na pozvánce navrhl starosta vypuštění vyhlášení výběrových řízení.
Důvodem je potřeba upřesnění podmínek. Zastupitelé s tímto vyslovili souhlas.
Usnesení č. 43/2016 : Zastupitelstvo schvaluje program v předloženém znění
Hlasování: pro: 8
proti: O
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele

zápisu:

Marie Vlčková, Libor Vraný

4. Schválení zápisu č. 3/2016
Usnesení č. 44/20016:
Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 8
proti: O

schvaluje zápis

č.

3/2016

5. Výsledek hospodaření městyse 30.4. 2016
Zastupitelé se seznámili s výsledky hospodaření městyse k 30.4.2016.
Zastupitelé vzali výsledky hospodaření na vědomí.
6. Rozpočtové opatření č.03/2016
V návaznosti na výsledky hospodaření a zejména na dotaci na pracovníky na VPP projednalo
zastupitelstvo rozpočtové opatření.
Usnesení č. 45/2016: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.3/2016 - navýšení příjmů
a výdajů o 487 900,- Kč
Hlasování: pro: 8
proti: O

-27. Závěrečný

účet za rok 2015 Městyse

Zastupitelé

projednali

závěrečný

Bílé Podolí vč. příspěvkové

účet za rok 2015 a přijali

organizace

následující

ZŠ a MŠ Bílé Podolí

usnesení:

Usneseníč.46/2016:
Zastupitelstvo městyse Bílé Podolí schvaluje závěrečný účet městyse Bílé Podolí za rok
2015 s výhradou, na odstranění

nedostatků

zjištěných při přezkoumání

hospodaření

městyse Bílé

Podolí za rok 2015.
Byly zjištěny chyby a nedostatky,

které nemají závažnost nedostatků

uvedených

pod písmenem c):

(§10 odst. 3 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb.)
Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby.
Nápravné opatření

: Uhrazené splátky dlouhodobých

přijatých

půjčených prostředků

jsou účtovány na

položku 8124.
Územní celek nedodržel v příloze účetní závěrky obsahové vymezení položky
Nápravné opatření:

Ostatní majetek, týkající se majetku předaného

1/

Ostatní majetek",

příspěvkové

organizaci k hospodaření

na účtu 909 bude vykázán majetek předaný příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská
škola Bílé Podolí, který příspěvková organizace vykazuje na majetkových účtech 018,022 a 028
Rozvahy
Termín do 30.6.2016.
Inventurní soupis nebyl vyhotoven
analytickým

ve stanoveném

rozsahu. Nebyly vyhotoveny

účtům účtu: 403 Transfery na pořízení dlouhodobého

inventurní soupisy k jednotlivým

majetku, 028 Drobný dlouhodobý

hmotný

majetek, 031 Pozemky.
Nápravné opatření

- soupisy dle jednotlivých

Účetní odpisy za rok 2015 u samostatných

AÚ budou vyhotoveny

do 30.6.2016.

hmotných movitých věcí byl nesprávně účtovány na analytický účet

0820300.
Nápravné opatření ze dne 29.2.2016
0820300

-50364,00

Na účtu 1120010

Č.

16-00500029

v souladu s odpisovým

(Materiál

0820500

22 836,00,

0820600

27 528,00

plánem.

na opravy) byl dle analytické předvahy za období 12/2015 ze dne 1.2.2016 vykázán

k 31.12.2015 nesprávný minusový zůstatek ve výši - 1157,- Kč.
Nápravné opatření ze dne 29.2.2016
1120010

Č.

16-005-00027

1157,00

1120100

materiál

na skladě rozdíl 1157,00

chybný AÚ
1157,00

Byly zjištěny nedostatky

správný AÚ

spočívající v:

(§ 10 odst.3 písmo c) zákona č. 420/2004 Sb.)
e5 neodstranění

nedostatků

zjištěných při přezkoumání za předcházející roky.

Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány
Nápravná opatření:
Hlasování:

V části "C" Přílohy jsou vykázány obraty účtu 403 za rok 2016.

pro: 8

proti:

O

8. Účetní závěrka 2015 - městys

Usnesení č. 47/2016:
Hlasování:

pro: 8

v oddíle C) pod písmenem b).

Bílé Podolí

Zastupitelstvo
proti: O

schvaluje účetní závěrku městyse Bílé Podolí za rok 2015.
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-39. Účetní závěrka 2015 - ZŠ a MŠ Bílé Podolí
Usnesení č. 48/2015: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Bílé Podolí.
Schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku ve výši 67 397,40 Kč
70% přiděleno do fondu rezerva 30% do fondu odměn.
Hlasování: pro: 8
proti: O
10. Výsledek výběrového řízení malého rozsahu na přístavbu provozního domku ČOV
Zastupitelé projednali výsledek hodnocení došlých nabídek na přístavbu provozního domku ČOV.
Seznámili se s doporučením komise a přijalo následující usnesení.
Usnesení č. 49/2016:
Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu - přístavba provozního domku ČOVa ukládá uzavřít smlouvu s
s fi. Bíža Oto, Bílé Podolí.
Zodpovídá:
Hlasování:

pro: 8

starosta

proti: O

11. Informace o připojování nemovitostí na kanalizaci
Starosta informovalo stavu připojování nemovitostí na kanalizaci. Lze konstatovat, že připojování
probíhá průběžně a stanovený počet daný podmínkou přidělení dotace bude splněn. Současně
se diskuse zastupitelů věnovala opatřením, která by zamezila vypouštění obsahů žump do kanalizace,
které je příčinou následných problémů na ČOV.

12. Směnná smlouva na pozemek v katastrálním území Lovčice
Zastupitelé projednali směnu % pozemků v katastrálním území Lovčice, která řeší péči a údržbu
tohoto prostoru uprostřed obce Lovčice. Konstatovali, že záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce
městyse a nebyly vzneseny žádné připomínky.
Usnesení č. 50/2016: Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku p.č. 390/1- trvalý travní porost
o výměře 1891 m2 v k.ú. Lovčice za % pozemků p.č. 512/9 -ostatní komunikace- o výměře 1244 m2 a p.č. 512/26 - ostatní komunikace - o výměře
424 m2 obě v k.ú. Lovčice.
Ukládá starostovi uzavřít směnou smlouvu a podat návrh na vklad na katastrální úřad.
Zodpovídá: starosta
Hlasování:

pro: 8

proti: O

13. Různé
- zastupitelé projednali informaci FC Bílé Podolí o přípravě dětského

starosta

Ověřovatelé zápisu: Vraný Libor
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Vlčková Marie
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