z Á P I S č. 6/2017
ze zasedání zastupitelstva

městyse Bílé Podolí, konané dne 4.10.2017 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 7 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu Č. S/2017
Rozpočtové opatření Č. 6/2017
6. Záměr obce směnit pozemky v k.ú. Vinaře KN č.173 za k.ú. Lovčice KN č.350
7. Příkazní smlouva na podání žádosti o dotace - silnice
8. Výroční zpráva školy za školní rok 2016 - 2017
9. Smlouva o zřízení věcného břemene - příjezdová komunikace "Jez Bojrnanv"
k.ú. Zaříčany - Povodí Labe
10. Smlouva o zřízení věcného břemene - zařízení distribuční soustavy NN k.ú. Lovčice
- ČEZ Distribuce a.s.
11. Smlouva o zřízení věcného břemene - "Trafostanice KH 1018" v k.ú. Lovčice
- ČEZ Distribuce a.s.
12. Smlouva o pronájmu místnosti v č.p. 70 - Bílé Podolí
13. Opravy a údržba obecního majetku
10. Různé:
- zajištění nejbližších akcí

s.

2. Program jednání zastupitelstva
Usnesení Č. 50/2017 : Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 7
proti: O

schvaluje program v předloženém

3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele
4. Schválení zápisu Č. 5/2017
Usnesení č. 51/2017: Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 7
proti: O

znění

zápisu: Vraný Libor, Gdovínová Božena

schvaluje zápis Č. 5/2017

S. Rozpočtové opatření č.6/2017
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření. V rozpočtu se promítly převody z účtu v ČNB a účtu
běžného a drobné přesuny v jednotlivých kapitolách.
Usnesení Č. 52/2017: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.6/2017 - navýšení příjmů
a výdajů o 30 000,- Kč
Hlasování: pro: 7
proti: O
6. Záměr obce směnit pozemky v k.ú. Vinaře KN č.173 za k.ú. lovčice KN č.350
Zastupitelé projednali žádost spol. REAL-SKP,a.s. na směnu výše uvedených pozemků. Pozemek
v majetku městyse Bílé Podolí o výměře 4715m2/cena dle BPEJje 49875,- Kč/ za pozemek v majetku REAL-SKPa.s. o výměře 4820m2 /cena dle BPEJje 65 158 Kč/.
Zastupitelé konstatovali, že směna je výhodná jak cenově tak tím, že směněný pozemek leží v našem
katastru.
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Usnesení č. 52/2017: Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 7
proti: O

schvaluje zveřejnění záměru směnit uvedené pozemky.

7. Příkazní smlouva na podání žádosti o dotace - silnice
Zastupitelé projednali možnost požádat o dotaci na opravu místních komunikací. V té souvislosti
projednali návrh příkazní smlouvy na zpracování žádosti a smlouvy na případnou administraci získané dotace.
Usnesení č. 53/2017: Zastupitelstvo městyse schvaluje příkazní smlouvy se společností
Alatere s.r.o. a společností Dulucidum s.r.o.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá : starosta
Hlasování: pro: 7
proti: O
8. Výroční zpráva školy za školní rok 2016 - 2017
Zastupitelé projednali výroční zprávu ZŠ a MŠ Bílé Podolí. Vzali na vědomí dosažené výsledky.
Po diskusi zprávu schválili.
Usneseni č. 54/2017: Zastupitelstvo schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2016/2017.
Hlasování: pro: 7
proti: O
9. Smlouva o zřízení věcného břemene příjezdová komunikace "Jez Bojmanv" k.ú. Zaříčany - Povodí
Labe
Smlouva řeší existenci příjezdové cesty k jezu Bojmany, která je částečně i na pozemcích v majetku městyse Bílé Podolí. Zastupitelé konstatovali, že záměr byl řádně zveřejněn a nebyly k němu
vysloveny žádné námitky.
Usnesení
55/2017: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene řešící opravu
a užívání příjezdové komunikace k jezu Bojmany,kde je oprávněným Povodí Labe, státní podnik
Hlasování: pro: 7
proti: O
č,

10. Smlouva o zřízení věcného břemene - zařízení distribuční soustavy NN k.ú. Lovčice- ČEZDistribuce a.s.
Smlouva řeší vedení nn položené v minulosti na posílení elektr. soustavy v Lovčicích.
Zastupitelé konstatovali, že záměr byl řádně zveřejněn a nebyly k němu vysloveny žádné námitky.
Usnesení č. 56/2017: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene řešící vedení
nn položené v minulosti na posílení elektr. soustavy v Lovčicích kde je
oprávněným ČEZ Distribuce a.s.
Hlasování: pro: 7
proti: O
11 Smlouva o zřízení věcného břemene - "Trafostanice KH 1018/1 v k.ú. Lovčice - ČEZDistribuce a.s
Smlouva řeší umístění vybudované trafostanice v Lovčicích vybudované v souvislosti s posílením
el.soustavy v Lovčicích.
Zastupitelé konstatovali, že záměr byl řádně zveřejněn a nebyly k němu vysloveny žádné námitky.
Usnesení
57/2017: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene řešící umístění
trafostanice v Lovčicích kde je oprávněným ČEZ Distribuce a.s.
Hlasování: pro: 7
proti: O
č.
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12. Smlouva o pronájmu místnosti v č.p. 70 Břlé Podolí
Zastupitelé projednali žádost p. Říhové o pronájem místnosti v nemovitosti č.p. 70, kterou bude
využívat ke své činnosti / provozuje v č.p. 70 kadeřnictví /
Zastupitelé konstatovali, že záměr byl řádně zveřejněn a nebyly k němu vysloveny žádné námitky.
Usnesení Č. 58/2017 : Zastupitelstvo schvaluje pronájem místnosti v č.p. 70 v Bílém Podolí
o rozloze 16m2 paní Řihové.
Hlasování: pro: 7
proti: O
13. Opravy a údržba obecního majetku
Starosta informovalo probfhajících akcích a stavu zpracování projektů na další období.
Zastupitelé vzali po diskusi informaci na vědomí
10. Různé:
- zajištění nejbližších akcí
Zastupitelé se věnovali stavu v zajištěnf setkání důchodců 14.10.2017. Po diskusi rozhodli
toto setkání uskutečnit i přes menší počet přihlášených.

Zapsala: Šmídová Alena

starosta

Ověřovatelé zápisu:

Vraný Libor

.

Gdovínová Božena

.
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