z Á P I S č. 2/2017

,;

ze zasedání zastupitelstva

městyse Bílé Podolí, konané dne 29.3. 2017 v 17,00 hod.

v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni : dle presenční listiny, 7 zastupitelů
1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí.
Konstatoval, že je přítomno všech 7 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program: 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu Č. 1/2017
5. Rozpočtové opatření č.2/2017
6. Závěrečný účet městyse Bílé Podolí za rok 2016
7. Závěrečný účet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bílé Podolí za rok 2016
8. Organizační záležitosti: změna člena finančního výboru
9. Záměr městyse směnit pozemky v k.ú. Bílé Podolí
10. Zabezpečení péče o zeleň - pracovníci na VPP
11. Vyhodnocení nabídek na opravu střech v majetku městyse
12. Různé
- Žádost Povodí Labe - věcné břemeno
- Žádost o vyjádření k možnému odprodeji části pozemku obci Brambory
- ostatní informace
2. Program jednání zastupitelstva
Usnesení č. 13/2017 : Zastupitelstvo schvaluje program v předloženém znění
Hlasování: pro: 7
proti: O
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu: Vraný Libor, Slovjaková Andrea
4. Schválení zápisu Č. 1/2017
Usnesení
14/2017 : Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 7
proti: O
č,

schvaluje zápis č. 1/2017

5. Rozpočtové opatření č.2/2017
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření.
Usnesení č. 15/2017: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2/2017 - navýšení příjmů
a výdajů o 3 703 000,- Kč
Hlasování: pro: 7
proti: O

6. Závěrečný účet městyse Bílé Podolí za rok 2016
Zastupitelé projednali závěrečný účet městyse Bílé Podolí za rok 2016 včetně zprávy o přezkoumání
výsledku hospodaření provedené pracovníky krajského úřadu.
Konstatovali, že dílčí nedostatky zjištěné při předmětném auditu byly odstraněny a závěr auditu zní
bez výhrad. Hospodaření městyse skončilo s kladným výsledkem + 2 439 972,43 Kč, stav finančních
prostředků k 31.12.2016 - 6827073,91 Kč
Usnesení
16/2017: Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet městyse Bílé Podol za rok 2016
bez výhrad.
Hlasování: pro: 7
proti: O
č.

-27 Závěrečný účet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bílé Podolí za rok 2016
Zastupitelé projednali závěrečný účet příspěvkové organizace
a MŠ Bílé Podolí za rok 2016 včetně
zprávy o přezkoumání výsledku hospodaření, jejíž závěr zní - bez výhrad. Hospodaření skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši - 89891,97 Kč.
Současně s tím projednali návrh na rozdělení hospodářského výsledku.
Usnesení č. 17/2017 : a) Zastupitelstvo městyse schvaluje závěrečný účet příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Bílé Podolí bez výhrad.
b) Zastupitelstvo schvaluje rozdělení hospodářského výsledku: 70% fond
rezerv, 30% fond odměn
Hlasování: pro: 7
proti: O

zš

8. Organizační záležitosti: změna člena finančního výboru
Usnesení č. 18/2017 : Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 8/2017, odvolává B.Bohatého z funkce
člena kontrolního výboru a volí ho členem výboru finančního.
Hlasování: pro: 7
proti: O

9. Záměr městyse směnit pozemky v k.ú. Bílé Podolí
V souvislosti s posuzováním záměru vybudovat malý rybník zadržující vodu v krajině je nezbytné získat do vlastnictví městyse přilehlý pozemek k plánovanému místu výstavby. Byl osloven vlastník,
který vyslovil souhlas a městys vytipoval podobně rozlehlý pozemek. Oba pozemky - orná půda.
Usnesení č. 19/2017 : Zastupitelstvo Bílé Podolí zveřejňuje záměr směnit pozemek v k.ú. Bílé Podolí ve vlastnictví obce p.č. 89 o výměře 1791m2 - orná půda za pozemek
p.č. 1780/10 výměře 1716m2 - orná půda v k.ú. Bílé Podolí
Hlasování: pro: 7
proti: O
10. Zabezpečení péče o zeleň - pracovníci na VPP
Starosta informovalo jednání s úřadem práce a o výsledcích přidělení pracovníků na VPP, kteří
jsou využíváni zejména na práce spojené se zabezpečením péče o zeleň.
V současné době je reálné přidělení šesti pracovníků od 1.5.2017 do 31.11.2017
Zastupitelé projednali variantu, že nebudou pracovníci přiděleni v dostatečném počtu. Jako řešení vidí přijmutí jednoho pracovníka do pracovního poměru na dobu určitou do 30.11.2017
Usnesení č. 20/2017 : Zastupitelstvo schvaluje přijmutí jednoho pracovníka na dobu určitou
od 1.5.2017 do 30.11.2017. Konečným rozhodnutí o potřebě jeho přijmutí zmocňuje starostu.
Hlasování: pro: 7
proti: O
11. Vyhodnocení nabídek na opravu střech v majetku městyse
Zastupitelé projednali nabídku oslovených firem na opravu střechy knihovny. Jediným kritériem je nabídnutá cena. Nejnižší cenu nabídla fi Nerad, Zaříčany.
V souvislosti s plánem a potřebou oprav se zastupitelé věnovali i opravě a nátěru střechy na
základní škole - zde odsouhlasili zadání fi Hron a opravu /přeložení střechy obecního domu
v Zaříčanech/ odsouhlasili zadání fi. Nerad.
Usnesení č. 21/2017 : Zastupitelstvo ukládá starostovi jednat s dodavateli ve smyslu schváleného zadání.
Zodpovídá: starosta
Hlasování:

pro: 7

proti: O
2

-312. Různé
- Žádost Povodí Labe - věcné břemeno
Zastupitelstvo projednalo žádost "Povodí Labe" o zřízení věcného břemene na pozemky na
kterých vede asfaltová cesta k jezu v Bojmanech, kterou vybudovalo Povodí Labe v r. 1997.
Zastupitelé v předchozích jednáních nesouhlasili s prodejem pozemků pod komunikací.
Usnesení 22/2017: Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene na nově vyměřené
pozemky ležící pod komunikací vybudovanou Povodím Labe s.p. Hradec
Králové k jezu Bojmany a to k části pozemku č. 131-218/2016 pro k.ú.
Zaříčany.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
č,

- Žádost o vyjádření k možnému odprodeji části pozemku obci Brambory.
Zastupitelé projednali žádost obce Brambory o vyjádření k výstavbě ČOV Brambory. Zastupitelé
projednali varianty a vyjádřili souhlas s její výstavbou i na pozemcích v majetku městyse.
O prodeji poř. věcném břemeni bude zastupitelstvo jednat až po zaměření pozemků.
- informace o reklamaci povrchů po výstavbě kanalizace - probíhá v současné době
- informace o stavu jednání o převodu kostela do vlastnictví městyse - dle informace biskupství
Hradec Králové došlo k přehodnocení možnosti převodu na kladné stanovisko a to včetně rnoblliáře.
- informace o záměru vybudovat oboru s chovem prasat v sousedství obecního lesa - povolení výstavby probíhá v režii města Přelouč. Městys Bílé Podolí bude přizván jako dotčený k jednání.
-

Organizace cyklovýletu - předsedkyně kulturní komise přednesla konkretizovaný
nidaci a zabezpečení cyklovýletu.
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Slovjaková Andrea
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