z Á P I S č. 1/2017
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 8.2.2017 v 17,00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni : dle presenční listiny, 6 zastupitelů
1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Úvodem konstatoval, že zastupitelstvo
době,vzhledem k úmrtí člena zastupitelstva pana Ladislava Horálka, sedm členů.
Konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

má v současné

Program: 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu č. 10/2016
5. Hospodaření městyse za rok 2016
6. Rozpočtové opatření č.1/2017
7. Inventarizace majetku městyse k 31.12.2016
8. Výsledek kontrol provedené finančním výborem a žádost o dotaci FC Bílé Podolí z.s.
9. Žádost na ÚP o pracovníky na VPP
10. Organizační záležitosti - volba člena finančního výboru
- odměny členům zastupitelstva
11. Plán investic a oprav v roce 2017
12. Různé
- zákaz podomního prodeje
- výroční zpráva o stavu bezpečnosti v území obvodního oddělení PČRČáslav okrsek "M"
- žádost o skácení stromu
- odpověď ČEZ Distribuce a.s.
2. Program jednání zastupitelstva
Usnesení č. 1/2017 : Zastupitelstvo schvaluje program v předloženém znění
Hlasování: pro: 6
proti: O
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu: Gdovínová Božena, Jelínková Barbora
4. Schválení zápisu č. 10/2016
Usnesení č. 2/2017: Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 6
proti: O

schvaluje zápis č. 10/2016

5. Hospodaření městyse za rok 2016
Zastupitelstvo projednalo výsledek hospodaření městyse za rok 2016. Konstatovalo kladný výsledek
ve výši 2 652 345,08 Kč. Diskuse byla k úsporám vzniklých v souvislosti s plánovaným zasíťováním
pozemků na výstavbu rodinných domů - byl zákaz ukládání sítí / kanalizace, plynu atd.! do vozovek
3. tříd. Tento zákaz byl zrušen a v plánu letošního roku je pozemky zasíťovat.
Zastupitelé zrekapitulovali opravy a údržbu provedené na nemovitostech v majetku městyse.
Usnesení č. 3/2017: Zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření městyse Bílé Podolí za rok
2016.
Hlasování: pro: 6
proti: O
6.

Rozpočtové opatření č.1/2017
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření reagující na poskytnutí finančních prostředků na
výkon státní správy.
Usnesení č. 4/2017: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/201- navýšení příjmů
a výdajů 094 300,- Kč
Hlasování: pro: 6
proti: O
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7. Inventarizace majetku městyse k 31.12.2016
Zastupitelé projednali průběh a výsledek inventarizace majetku městyse. V diskuzi se věnovali
návrhům na vyřazení některého nepotřebného majetku. Konstatovali dobrý průběh i zapojení členů
dílčích komisí.
Usnesení č. 5/2017:
Hlasování:

pro: 6

Zastupitelstvo schvaluje inventarizaci majetku městyse Bílé Podolí dle
předložených výsledků.
proti: O

8. Výsledek kontrol provedené finančním výborem a žádost o dotaci FC Bílé Podolí z.s.
Předsedkyně finančního výboru předložila:
a) Výsledek kontroly čerpání poskytnuté dotace FC Bílé Podolí z.s. na rok 2016 a žádost o poskytnutí dotace ve stejné výši 140 000,- Kč na rok 2017.
Finanční výbor konstatoval, že dotace byla čerpána v souladu s podmínkami stanovenými
smlouvou. Současně doporučil zastupitelstvu poskytnout dotaci na rok 2017 ve výši 140 tis.Kč.
b) Výsledek kontroly čerpání poskytnutých finančních prostředků příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Bílé Podolí. Finanční výbor nezjistil žádné nedostatky v čerpání finančních prostředků.
Zastupitelé projednali výsledky obou kontrol.
Usnesení č. 6/2017 : Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky kontrol provedené finančním
výborem.
Schvaluje poskytnutí dotace FC Bílé Podolí z.s. na rok 2017 ve výši 140 tis.Kč
Hlasování: pro: 6
proti: O
9. Žádost na ÚP o pracovníky na VPP
Starosta informovalo podmínkách přijímání pracovníků na veřejně prospěšnou práci na tento rok.
Dle sdělení úřadu práce je velmi málo finančních prostředků na přijmutí pracovníků.
Dále informovalo možnosti nezaměstnaných pobírajících dávky ve hmotné nouzi získat finanční
navýšení při odpracování 20 hod. měsíčně v rámci veřejné služby.
Následná diskuse se věnovala možnostem, jak zabezpečit péči o zeleň v případě, že nebude vyhověno naší žádosti popř. bude výrazně krácena.
V souvislosti s údržbou a úklidem byl na pořadu problém s venčením psů, kdy majitelé neuklízí
psí exkrementy. Nejvíce se tento nešvar vyskytuje v Lovčicích. Starosta prověří možnost vydání
vyhlášky, která by legislativně tuto situaci řešila.
Usnesení č. 7/2017: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti na úřad práce o přidělení sedmi
pracovníků na veřejně prospěšné práce a uzavření smlouvy na veřejnou
službu.
Hlasování: pro: 6
proti: O
10. Organizační záležitosti - volba člena finančního výboru
- odměny členům zastupitelstva
Starosta předložil návrh doplnit finanční výbor o Libora Vraného.
Usnesení č. 7/2017 : Zastupitelstvo schvaluje za člena finančního výboru Libora Vraného.
Hlasování: pro: 6
proti: O
- odměny členům zastupitelstva
Usnesení č. 9/2017: v návaznosti na nařízení vlády č.414/2016 Sb. ze dne 19.12. 2016 projednalo
a schválilo zastupitelstvo výši odměn neuvolněným zastupitelům takto:
místostarosta 13390,-Kč, předsedové výborů 1487,-Kč, členové OZ a komisí 1143,-, předseda komise, člen OZ a člen výboru 2119,-Kč vše s účinností
od 1.3.2017
Hlasování:

pro: 6

proti: O
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-311. Plán investic a oprav v roce 2017
Zastupitelé se věnovali plánu investic a oprav v letošním roce. Zhodnotili stav připravenosti
a upřesnili jednotlivé akce. Stěžejní je zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů.
Došlo ke zrušení zákazu pokládání inženýrských sítí do silnic 3. tříd a tak je možné pokračovat
v přípravě.
Projektová dokumentace na opravu chodníků má veškerá vyjádření a městys bude žádat o dotaci na realizaci. Stavební povolení na úpravu školy máme platné, řešíme dotační titul.
V plánu je oprava posledních neopravených střech na nemovitostech městyse, nová zastávka
v Zaříčanech, příprava projektové dokumentace na revitalizaci městečka, některé další záměry
a další údržba.
Usnesení č. 10/2017: Zastupitelstvo schvaluje rámcový plán údržby a investic a ukládá
starostovi jejich postupnou realizaci.
Zodpovídá: strosta
12. Různé
- zákaz podomního prodeje - zastupitelé projednali návrh na zákaz podomního prodeje v našich
obcích, zejména pro zvýšení případné vymahatelnosti práva.
Usnesení č. 11/2017: Zastupitelstvo schvaluje umístění zákazu při vjezdech do obcí a ukládá
starostovi toto zabezpečit.
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 4
proti: 2
- výroční zpráva o stavu bezpečnosti v území obvodního oddělení PČRČáslav okrsek "M"
zastupitelé se seznámili s touto zprávou a konstatováním snižující se trestné činnosti
- žádost o skácení stromu
zastupitelé projednali stav smrku v těsné blízkosti obecního úřadu, jehož kořeny narušují statiku
nemovitosti
Usnesení č. 12/2017: Zastupitelstvo žádá Úřad městyse Bílé Podolí o povolení jeho skáceni.
Hlasování: pro: 6
proti: O
- odpověď ČEZDistribuce a.s.
Starosta seznámil zastupitele s odpovědí na dotaz o plánovaných zásazích do infrastruktury
v našich obcích, aby bylo možné rozumně plánovat údržbu v obcích. Z odpovědi plyne, že
v následujících čtyřech letech ČEZdistribuce a.s. nic neplánuje.

Zapsala: Šmídová Alena
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