z

Áp ! s č. tl2or.l

ze zasedánízastupitelstva městyse BíléPodolí, konané dne 10.

t.2ot8

v 16,00 hod.

v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni : dle presenčnílistiny, 7 zastupitetů
1. Jednání zahájil starosta městyse BítéPodolí.

Konstatoval, Že je přítomno všech 7 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program 2 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu č.8/2017
5. Rozpočtové opatření č. L|2OL9
6. Schválení smlouvy o zakoupení nemovitosti
7. Výsledky dílčíkontroly hospodaření Městyse BíléPodolí
8. Smlouva o sběru použitého jedlého oleje a tuku
9. RŮzné - informace o stavu projektové dokumentace na pozemky pro výstavbu RD
- podání žádosti o dotace
2. Program jednání zastupitelstva

Usnesení č. tl2018: Zastupitelstvo schvaluje program v předloženém znění
Hlasování: pro:7 proti:0

3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele

zápisu: Gdovínová Božena, Vraný Libor

4. Schválení zápisu č.8l2lt7
Usnesení č.2l20L7 : Zastupitelstvo schvaluje zápis č.8l2OL7
Hlasování: pro:7 proti:0

5. Rozpočtové opatření č.7/2Ot8

Zastupitelé projednali rozpočtovéopatření. V rozpočtu se poskytnuté prostředky na státní správu.
Příjmy a výdaje byly navýšeny o 99 900,-Kč
Usnesení č. 3/2018: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovéopatření č.tlz0t8 - nav,ýšení příimů
a výdajů o 99 900,- Kč
Hlasování: pro: 7 proti: 0

6. Schválení smlouvy o zakoupení nemovitosti

Zastupitelé projednali nákup nemovitostiv k.ú BíléPodolí řešícíprostory pro volnočasová aktivity
a případnédalšíslužby v BílémPodolí.
Zastupitelé se seznámili s rozsahem a stavem nemovitosti a konstatovali, že k uvedenému ÚČelu
vyhovuje jak svou velikostí, tak dislokací uprostřed obce. Konstatovali, že nemovitost se skládá
ze stavební parcely číslostp.č. 84/2- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 655m2, jehož součástíje
stavba - objekt k bydlení č.p. 167 a parcely číslop.č. 84 - zahrada o výměře 926m2.
Usnesení č.4l2OL8: Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu mezi prodávajícím - manželéMiroslav a Alena Černých a městysem BíléPodolí. Předmětem kupní smlouv,y je
pozemek- stavební parcela číslostp.č. Ulz- zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 655m2, jehož součástí je stavba - objekt k bydlení č.p. 157 a parcela
číslop.č. 84 - zahrada o v,ýměře 926m2, podle listu vlastnictví č.1487 pro obec
BíléPodolí, za dohodnutou cenu 10O0 000,-Kč.
Pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.

Hlasování: pro:7 proti:
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7.

Výsledky dílčíkontroly hospodaření Městyse BíléPodo]í
ZastuPitelé se seznámili s výsledky dítčíkontroly hospodaření městyse. Konstatovali, že nedostatky
nemají závaŽný charakter a byty odstraněny. Vzali tuto informaci na vědomí.

8. Smlouva o sběru použitéhojedlého oleje

a tuku
Zastupitelé projednali nabídku firmy Černohlávek zabezpečit sběr a odvoz jedlého oteje a tuků.
Konstatovali uýhodnost nabídky pro občany i obeg kdy vylévané oleje a tuky do kanalizace ztěŽují provoz ČOV. ltáOoby boudou umístěny u kontejnerů na sběr tříděného odpadu ve všech
obcích.
Usnesení Č.5l2OlS: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb - sběr a odvoz odpa_
du- jedlé oleje a tuky, mezi íi Libor Černohlávek, Jakub 38, tČ: 16539184 a
městysem BíléPodolí.
Pověřuie starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: pro:7 proti:0

9. Různé

- informace

o stavu projektové dokumentace na pozemky pro rnýstavbu RD
Starosta informoval o stavu projektové dokumentace k výstavbě. Je řeřeno územnírozhodnutí na

zasíťováníinženýrskými sítěmi. Přípojky plynu jsou schváleny, elektriku řešíČEZ samostatně.
- podání žádosti o dotace
Starosta informoval o podání žádosti o dotace na rnýstavbu chodníkůa opravu silnice

Zapsala: ŠmídováA]ena

Ověřovatelé zápisu:

Gdovínová Božena
Vraný Libor

