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Áp l s č. 6l2al:6

ze zasedání zastupitelstva městyse BíléPodolí, konané dne 7.7.2ot6 v 17,00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni : dle presenčnílistiny,

7 zastupitelů

starosta městyse BíléPodolí. Konstatoval,žez osmí členůzastupitelstva je
přítomno 7 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Program: 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu č,5l2OL6
5. Rozpočtové opatření č.5/2016
6. Výsledek výběrového řízenína akci malého rozsahu -,,Nové oplocení hřbitova Bílé
Podolí - Lovčice"
7. Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu -,,Oprava místníchkomunikací
v části Lovčice"
8. Prodej části pozemků v obci Zaříčany
9. Dodatek k ceníku za užíváníkanalizace
10. Různé- řešení provozu sportovního areálu
- sběr použitéhooleje
- informace o příměstskémtáboře
1. Jednání zahájil

2, Program jednání zastupitelstva

Usnesení č.62l20t6: Zastupitelstvo schvaluje program v předloženém znění
Hlasování: pro:7 proti:0

3. Starosta městyse

jmenovalověřovatele zápisu : Slovjaková Andrea, Vraný libor

4. Schválení zápisu č.5/201,6
Usnesení č.63120015 : Zastupitelstvo schvaluje zápis č. 5l20t6
Hlasování: pro:7 proti:0

5.

Rozpočtové opatření č.5/20t6
Rozpočtové opatření zohledňuje přesuny finančníchprostředků v rámci kapitol.
Usnesen í č. 64 l 2aI6: Zastu pitelstvo schva l uje rozpočtovéopatřen í č. 5/2016
proti: 0
Hlasování: pro: 7

6.

Výsledek výběrového řízení na akci malého rozsahu -,,Nové oplocení hřbitova BíléPodolíLovčice"
Zastupitelé projednali protokol o vyhodnocenípoptávkového řízení k výše uvedené veřejné
zakázce. Konstatovali, že z pěti oslovených podali nabídku tři, dalšídva podali nabídku na základě
uveřejnění na webu městyse nebo profilu zadavatele. Na základě doporučeníkomise a po
seznámení s výsledky řízenípřijímají následujícíusnesení.
Usnesení č.65l20t6:
Zastupitelstvo obce
l. schvaluje: výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku ma!ého rozsahu na stavební práce s
názvem:,,Nové oplocení hřbitova BíléPodolí - Lovčice" dle hodnocení nabídek hodnotící
komisí ze dne 7.7.2Ot6
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tl. souh|así s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Radek Št'astný,Ronovská 234,285

6t

Žleby, lČ: 64177Oo9, za cenu 277 8OO,- Kč včetně DPH.
lll. ukládá
starostovi obce uzavřít smlouvu s v,ýše uvedeným vybraným uchazečem.
Zodpovídá: starosta
Termín: t5.7.21t6

Hlasování: pro:7

proti:0

7. Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu -,,Oprava místníchkomunikací v části

Lovčice"
Zastupitelé projednali protokol o vyhodnocení poptávkového řízení k výše uvedené veřejné
zakázce. Konstatovali,žez pětioslovených podali nabídku tři, dalšíjedenpodal nabídku na
základě uveřejnění na webu městyse nebo profilu zadavatele. Na základě doporučeníkomise a
po seznámenís výsledky řízenípřijímajínásledujícíusnesení:
Usnesení č.66|2Ot6:
Zastupitelstvo obce
!. schvaluje: v,ýsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s
názvem: ,,Oprava místních komunikací v části Lovčice"dle hodnocení nabídek hodnotící
komisí ze dne 7.7.2Ot6
l!. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem - Sitnice Čás|av-tlolding a.s., Zbraslavice
331,285 01, lČ: 2526í282, za cenu 568 218,- včetně DPH
lll. ukládá
starostovi obce uzavřít smlouvu s vrýše uvedeným vybraným uchazečem.
Zodpovídá: starosta
Termín: L5.7.2Ot6

Hlasování: pro:7 proti:0

8.

Prodej části pozemků v obci Zaříčany
Zastupitelé projednali prodej částípozemků v k.ú, Zaříčany . Jedná se o historicky zastavěné části.
Záměr byl řádně projednán na jednání zastupitelstva 15.6. 2OL6 a vyvěšen na úřednídesce
a webu městyse. K uvedenému záměru nepřišly žádnépřipomínky.
Usnesení č.67 12016
Zastupitetstvo schvaluje prodej částípozemků p.p.č. t37h o v,ýměře 6m2, p.p.č.t4ol3 o v,ýměře2m2, p.p.č. a p.p.č. LL47 o výměře 39m2, panu Pavlu Kočárníkovi, Zaříčany87 za cenu
1410,- Kč.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro:7 proti:0

9. Dodatek k ceníku za užíváníkanalizace
Zastupitelé projednali dodatek ceníku za užíváníkanalizace řešícícenu stočnéhopro provozovny
a právnické osoby.
Usnesení č.68|2OL6l
Zastupitelstvo schvaluje dodatek ceníku stočného.
Hlasování: pro:7 proti: 0
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10. Různé

- řešení provozu sportovního areálu

Zastupitele informoval starosta o dnešnímsdělení předsedy FC BíléPodolí, že nejsou schopni
zabezpečit provoz občerstvenía toto je vzhledem k odchodu dosavadního provozovate]e uzařeno.
Po diskusi, ve které převažovala nespokojenost s přístupem funkcionářů FC, kdy nechalituto
situaci dojít až do tohoto stavu, souhlasí zastupitelé s vyjmutím prostor obČerstvení z nájemní
smlouvy, která je s FC BíléPodolí uzavřena.
Usnesení č.69l2ail6: a/ Zastupitelstvo ukládá urychleně přiimout kroky ke zprovoznění
občerstvív areálu FC BíléPodolí.
Zodpovídá: starosta
b/ Zastupite|stvo schvaluje záměr pronajmout §rto nebytové prostory
v nemovitosti čev.č.174

použitéhooleje
Zastupitelé projednali nabídku spol. Černohlávek na organizaci sběru použitéhooleje. Konstatovali, že se jedná o potřebnou záležitost, která je významná i pro provoz kanalizace a ČOV.
Pověřili starostu dalšímjednáním.

- sběr

- Zastupitelka Andrea Slovjaková informovala

o zahájení příměstského tábora. Vše je zajiŠtěno,

dnešníhodne byl tábor zahájen.
V této souvislosti informovala i o úspěšnémzájezdu pořádaném t,7.2016 do parku Mirakulum.

Zapsala: ŠmídováAlena

§ÉS r }.§

Jiří Desens
starosta

Ověřovatelé zápisu : Slovjaková Andrea
Vraný Libor

