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9/2016

ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 23.11. 2016 v 17,00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni : dle presenční listiny, 6 zastupitelů
1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z osmi členů zastupitelstva je
přítomno 6 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu č. 8/2016
5. Výsledky hospodaření městyse k 31. 10. 2016
6. Rozpočtové opatření č.8/2016
7. Příprava rozpočtu na rok 2017
8. Informace o průběhu stavebních prací v Lovčicích
9. Různé: - zabezpečení nejbližších akcí

2. Program jednání zastupitelstva
Usnesení č. 85/2016 : Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 6
proti: O

schvaluje program v předloženém

3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele
4. Schválení zápisu Č. 8/2016
Usnesení č. 86/2016: Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 6
proti: O

zápisu:

znění

Vraný Libor, Slovjaková Andrea

schvaluje zápis č. 8/2016

5. Výsledky hospodaření městyse k 31.10.2016,
Zastupitelé projednali plnění rozpočtu k 31.10.2016 v návaznosti na plánované akce v letošním
roce. Konstatovali dobré výsledky v souladu s rozpočtem městyse.
Zastupitelé vzali výsledky na vědomí.
6. Rozpočtové opatření č.8/2016
Rozpočtové opatření zohledňuje přesuny finančních prostředků v rámci kapitol a reaguje na změny
na straně příjmů i výdajů.
Usnesení č. 87/2016: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.8/2016 - navýšení příjmů
o 686 712,Kč, navýšení výdajů o 686 712,- Kč
Hlasování:

pro: 6

proti: O

7. Příprava rozpočtu na rok 2017
Zastupitelé věnovali tomuto bodu delší čas a podrobně rozebrali jednotlivé kapitoly rozpočtu a
jejich konkrétní naplnění. Rozhodli o prioritách na rok 2017 a zejména o variantách čerpání na
jednotlivé akce, jak investiční, tak údržbové.
Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce a schvalován na jednání zastupitelstva v prosinci.
Vzhledem k dobrým výsledkům hospodaření projednali a schválili uhrazení zbytku úvěru, který
si městys vzal v souvislosti s výstavbou kanalizace.

-28. Informace o průběhu stavebních prací v Lovčicích
Starosta informovalo průběhu prací v Lovčicích na přeložení vedení nízkého napětí do země a související výstavbu veřejného osvětlení. Vše probíhá dle harmonogramu. Konec je plánován k 30.11.
Zastupitelé po krátké diskusi vzali informaci na vědomí.
9. Různé
- nabídka na získání dotace na výstavbu dětského hřiště
Zastupitelé projednali nabídku a rozhodli ji vzhledem k vysoké spoluúčasti a nákladům spojeným
s jejím podáním ji neakceptovat.
- Informace o průběhu oslav 120. výročí ZŠ Bílé Podolí
Rozsvícení vánočního stromečku - neděle 27.11.2016 od 16,30 hod. v Bílém Podolí -vše zajištěno
Mikulášská nadílka pro děti - sobota 10.12.2016 od 15,00 původně plánována v prostorách
bývalého kult. domu. Vzhledem ke špatnému stavu sálu / jsou prováděny bourací práce a prachem je zanešeno vše, toalety jsou v nevyhovujícím stavu atd. / řešili zastupitelé varianty.
Zrušení, náhradní prostory a rozhodli o konání v Lovčicích.
Vánoční zpívání -16. 12. 2016 16,00 hod. v kostele Bílé Podolí

Zapsala: Šmídová Alena

Ověřovatelé zápisu: Slovjaková Andrea
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