z Á P I S č. 7/2017
ze zasedání zastupitelstva

městyse Bílé Podolí, konané dne 15. 11.2017 v 16,30 hod.

v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni : dle presenční listiny, 6 zastupitelů
1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí.
Konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu Č. 6/2017
5. Rozpočtové opatření Č. 7/2017
6. Schválení směny pozemků v k.ú. Vinaře KN č.173 za k.ú. lovčice KN č.350
7. Příprava rozpočtu na rok 2018
8. Zrušení OSO Doubravka s likvidací
9. Informace o opravách a údržbě obecního majetku, investiční akce pro rok 2018
10. Odměny členům zastupitelstva v návaznosti na nařízení vlády Č. 318/2017 Sb.
11. Různé

2. Program jednání zastupitelstva
Usnesení Č. 59/2017 : Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 6
proti: O

schvaluje program v předloženém

3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele
4. Schválení zápisu Č. 6/2017
Usnesení Č. 60/2017: Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 6
proti: O

znění

zápisu: Vlčková Marie, Jelínková Barbora

schvaluje zápis

č.

6/2017

5. Rozpočtové opatření č.7/2017
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření. V rozpočtu se promítly převody z účtu v ČNB a účtu
běžného a drobné přesuny v jednotlivých kapitolách i vyšší příjem z RUD.
Usnesení Č. 61/2017: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.7/2017 - navýšení příjmů
a výdajů o 660058,80,- Kč
Hlasování: pro: 6
proti: O
6. Schválení směny pozemků 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 49 875,- Kč/ za pozemek v majetku REAl-SKP a.s. o výměře 4820m2 /cena dle BPEJje 65 158 Kč/.
Zastupitelé konstatovali, že záměr směny by projednán na minulém jednání zastupitelstva a řádně
vyvěšen na úřední desce. Nebyla podána žádná připomínka.
Usnesení č. 62/2017: Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku v majetku městyse Bílé Podolí o
výměře 4715m2/cena dle BPEJje 49 875,- Kč/ za pozemek v majetku REALSKP a.s. o výměře 4820m2/cena dle BPEJje 65 158 Kč/ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 6
proti: O

- 27. Příprava rozpočtu na rok 2018
Zastupitelé projednávali i na tomto zasedání přípravu rozpočtu na rok 2018 ve vazbě na plán
rozvoje městyse a stavu v přípravě jednotlivých akcí.
8. Zrušení OSO Doubravka s likvidací
Zastupitelstvo projednalo stav OSO Doubravka, které byla založena za účelem plynofikace
sdružených obcí. Vzhledem ke skutečnosti, že její faktická činnost skončila v roce 2006 a došlo
i k finančnímu vyrovnání a OSO nevykonává žádnou činnost, je nezbytné její formální zrušení.
Usnesení
63/2017:
schvaluje zrušení OSO Doubravka s likvidací. Schvaluje starostu
Jiřího Desenského a dva zastupitele Vraného Libora a Jelínkovou Barboru,
jako pověřené zástupce na členskou schůzi OSO Doubravka.
Hlasování: pro: 6
proti: O

za

č.

9. Informace o opravách a údržbě obecního majetku, investiční akce pro rok 2018
Starosta informovalo dokončovacích pracích na opravě nemovitostí a stavu příprav na rok
2018.
10. Odměny členům zastupitelstva v návaznosti na nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Usnesení
64/2017 : Zastupitelstvo schvaluje ponechat odměny neuvolněným členům
zastupitelstva městyse v dosavadní výši tj. místostarosta 13390,·Kč,
předsedové výborů 1487,·Kč, členové
a komisí 1143,·, předseda
komise, člen OZ a člen výboru 2119,·Kč vše s účinností od 1.1.2018
č,

oz

Hlasování:

pro: 6

proti: O

11. Různé
- starosta informovalo vydání návrhu veřejné vyhlášky MU Čáslav, odborem dopravy, o návrhu
stanovení místní úpravy provozu. Jedná se o návrh zákazu tranzitu nákladních vozidel nad 12t přes
Bílé Podolí. Nyní běží 30 denní lhůta pro podání námitek.
- projednání přípravy nejbližších akcí: 2. 12. - rozsvícení vánočního stromu
9. 12. - mikulášská nadílka
15. 12. - zpívání v kostele

Zapsala: Šmídová Alena

Ověřovatelé zápisu:

Vlčková Marie

.

Jelínková Barbora

.
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