z Á P I S č. 5/2017
ze zasedání zastupitelstva

městyse Bílé Podolí, konané dne 30.8. 2017 v 17,00 hod.

v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni : dle presenční listiny, 5 zastupitelů
1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí.
Konstatoval, že je přítomno 5 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program: 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu č. 4/2017
5. Rozpočtové opatření č. 5/2017
6. Vnitroorganizační směrnice - DPH
7. Smlouva o převodu nemovitosti - kostel sv. Václava - do majetku obce
8. Smlouvy o zřízení věcného břemene - schválení záměrů:
- příjezdová komunikace "Jez Bojmanv" k.ú. Zaříčany - Povodí Labe
- zařízení distribuční soustavy NN k.ú. Lovčice - ČEZDistribuce a.s.
- "Trafostanice KH 1018 v k.ú. Lovčice - ČEZDistribuce a.s.
9. Vyhodnocení nabídek na veřejné zakázky
10. Různé:
- příprava rozpočtu na rok 2018
- kolaudace dostavby provozního domku ČOV, garáže
- záměr pronajmout jednu místnost v nemovitosti č.p. 70
- informace o průběhu prací na zabezpečení péče o zeleň
- připomínka občanů k parkování automobilů na chodnících v Zaříčanech
- žádost o příspěvek / zakoupení cen/ na memoriál P.Šolty
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2. Program jednání zastupitelstva
Usnesení č. 38/2017 : Zastupltelstvo
Hlasování: pro: 5
proti: O

schvaluje program v předloženém

3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele
4. Schválení zápisu č. 4/2017
Usnesení č. 39/2017 : Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 5
proti: O

znění

zápisu: Vraný Libor, Jelínková Barbora

schvaluje zápis č. 4/2017

5. Rozpočtové opatření č.s/2017
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření. V rozpočtu se promítli převody z účtu v ČNB a účtu
běžného a drobné přesuny v jednotlivých kapitolách.
Usnesení č. 40/2017: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.5/2017 - navýšení příjmů
a výdajů o 3 902 900,- Kč
Hlasování: pro: 5
proti: O

6. Vnitroorganizační směrnice - DPH
V souvislosti se skutečností, že městys se stal plátcem DPH, projednali zastupitelé směrnici reagující na tuto skutečnost.
Usnesení č. 41/2017 : Zastupitelstvo schvaluje směrnici k DPH.
Hlasování: pro: 5
proti: O

-27. Smlouva o převodu nemovitosti - kostel sv. Václava - do majetku obce
Zastupitelé projednali smlouvu o převodu kostela sv. Václava v Bílém Podolí do majetku obce.
Konstatovali, že převod nemovitosti je včetně inventáře kostela. Budou tak vytvořeny podmínky
pro možnost obce provádět nezbytné opravy a údržbu.
Zastupitelé diskutovali i o možnostech využití a zpřístupnění kostela veřejnosti. V prvé řadě se
shodli na zadání projektu na opravu střechy a fasády, aby bylo možné opravy plánovat.
Usnesení
42/2017: Zastupitelstvo městyse schvaluje "Darovací smlouvu dle §2055 a násl.
zák.
89/1012. Občan.zák. se zákazem zcizení a zatížení věci dle § 1761
Občan. zák. a smlouvu o zřízeni věcného břemene mezi Římskokatolickou
farností Zbyslav a Městysem Bílé Podolí řešlcí darováni stavební parcely č. 88
v k.ú. Bílé Podolí, jejíž součástí je kostel sv. Václava včetně inventáře, který je specifikován v příloze.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 5
proti: O
č,

č.

8. Smlouvy o zřízení věcného břemene - schválení záměrů:
- příjezdová komunikace ,,Jez Bojmany" k.ú. Zaříčany - Povodí Labe
Smlouva řeší existenci přejezdové cesty k jezu Bojmany, která je částečně i na pozemcích v majetku městyse Bílé Podolí.
Usnesení
43/2017: Zastupitelstvo schvaluje záměr podepsat smlouvu o zřízení věcného
břemene pro pozemky pod cestu kjezu Bojmany.
Hlasování: pro: 5
proti: O
č.

- zařízení distribuční soustavy NN k.ú. Lovčice - ČEZ Distribuce a.s.
Smlouva řeší vedení vedení nn položené v minulosti na posílení elektr. soustavy v Lovčicích.
Usnesení
44/2017: Zastupitelstvo schvaluje záměr podepsat smlouvu o zřízení věcného
břemene pro pozemky, přes které vede vedení nn v Lovčicích.
Hlasování: pro: 5
proti: O
č,

- "Trafostanice KH 1018" v k.ú. Lovčice - ČEZ Distribuce a.s
Smlouva řeší umístění vybudované trafostanice v Lovčicích vybudované v souvislosti s posílením
el.soustavy v Lovčicích.
Usnesení č. 45/2017:
Hlasování:

pro: 5

Zastupitelstvo schvaluje záměr podepsat smlouvu o zřízení věcného
břemene pro pozemek na kterém je umístěna trafostanice.
proti: O

9. Vyhodnocení nabídek na veřejné zakázky
V souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek městyse provedli zastupitelé výběr dodavatelů:
"Oprava chodníků a povrchů Bílé Podolí I. etapa":
Zastupitelé na jednání otevřeli obálky s nabídkami cen na provedení výše uvedených prací.
Posoudili kompletnost nabídek i nabídnuté ceny. Konstatovali že všichni tři oslovení dodavatelé
splnili zadání. Nejnižší cenu nabídl Zdeněk Šťastný IČ:64177009.
Usnesení č. 46/2017: Zastupitelstvo schvaluje dodavatele prací "Oprava chodníků a povrchů
Bílé Podolí I. etapa" - Zdeněk Šťastný IČ:64177009 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 5
proti: O
"Oprava fasády nemovitosti č.p.70 Bílé Podolí"
Zastupitelé na jednání otevřeli obálky s nabídkami cen na provedení výše uvedených prací.
Posoudili kompletnost nabídek i nabídnuté ceny. Konstatovali že všichni čtyři oslovení dodavatelé
splnili zadání. Nejnižší cenu nabídl Oto Bím IČ: 66757614

- 3Usnesení Č. 47/2017:

Hlasování:

pro: 5

Zastupitelstvo schvaluje dodavatele prací "Oprava fasády nemovitosti
č.p.70 Bílé Podolí" - Oto Bíia IČ: 66757614 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
proti: O

"Oprava fasády nemovitosti č.p.41 Bílé Podolí"
Zastupitelé na jednání otevřeli obálky s nabídkami cen na provedení výše uvedených prací.
Posoudili kompletnost nabídek i nabídnuté ceny. Konstatovali že všichni čtyři oslovení dodavatelé
splnili zadání. Nejnižší cenu nabídl Oto Bíža IČ: 66757614
Usnesení
48/2017: Zastupitelstvo schvaluje dodavatele prací "Oprava fasády nemovitosti
č.p.70 Bílé Podolí" - Oto Bíia IČ: 66757614 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 5
proti: O
č.

10. Různé:
- příprava rozpočtu na rok 2018
Zastupitelé se věnovali plnění plánovaných akcí v letošním roce a návazně projednávali
investice a opravy v roce 2018. Jednalo se o první jednání konkretizující možnosti městyse
v příštím roce
kolaudace dostavby provozního domku ČOV, garáže
Starosta informovalo proběhlé kolaudaci výše uvedených staveb
záměr pronajmout jednu místnost v nemovitosti č.p. 70
Městys obdržel žádost o pronájem jedné místnosti v nemovitosti č.p. 70.
Usnesení Č. 49/2017: Zastupitelstvo schvaluje záměr pronajmout jednu místnost v nemovitosti č.p. 70.
Hlasování:
pro: 5
proti: O
- informace o průběhu prací na zabezpečení péče o zeleň
starosta informovalo stavu počtu pracovníků na VPP. Jedna pracovnice skončila na vlastní
žádost. Od 4.9.2017 by měl nastoupit nový pracovník na dobu třf měsíců.
- připomínka občanů k parkování automobilů na chodnících v Zaříčanech
Zastupitelé projednali připomínky občanů Zaříčan k parkování automobilů na chodnících.
Shodli se, že jako první krok bude vytvořen leták upozorňující na nezákonnost tohoto jednání.
- žádost o příspěvek / zakoupení cen/ na memoriál P.Šolty
Zastupitelé projednali a schválili zakoupení cen pro memoriál
28.9. ve výši 4 tis. Kč.

Pavla Šolty, který proběhne

Zapsala: Šmídová Alena

Ověřovatelé zápisu:

Vraný Libor

.

Jelínková Barbora

.
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