z Á P I S č. 5/2018
ze zasedání zastupitelstva

městyse Bílé Podolí, konané dne 30. S. 2018 v 16,30 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. 4/2018
5. Rozpočtové opatření č.5/2018
6. Výsledky výběrových řízení:
IIOprava místní komunikace Lovčice"
Výměna kotle a realizace podlahového vytápění v Mateřské škole Bílé Podolí"
7. Informace o postupu prací plánovaných v roce 2018 a výsledky žádostí o dotace
8. Výsledek konkurzu na ředitelku ZŠ a MŠ Bílé Podolí
9. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období
10. Schválení věcného břemena pro ČEZ Distribuce a.s.
11. Různé
II

2. Program jednání zastupitelstva
Usnesení č. 36/2018 : Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 7
proti: O

schvaluje program v předloženém

3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele
4. Schválení zápisu
4/2018
Usnesení č. 37/2018: Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 7
proti: O

znění

zápisu: Vraný Libor, Slovjaková Andrea

č.

schvaluje zápis č. 4/2018

5. Rozpočtové opatření č.5/2018
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření. Příjmy a výdaje byly navýšeny o 3 024 100,- Kč.
Změny ovlivňují převody finančních prostředků zejména z účtu ČNB.
Usnesení
38/2018: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.S/2018 - navýšení příjmů
a výdajů o 3 024 100,- Kč.
Hlasování: pro: 7
proti: O
č,

6. Výsledky výběrových řízení:
IIOprava místní komunikace Lovčice"
IIVýměna kotle a realizace podlahového vytápění v Mateřské škole Bílé Podolí"
Zastupitelé projednali výsledky výběrových řízení na dodavatele výše uvedených akcí. Konstatovali,
že do výběrového řízení na opravu místní komunikace v lovčicích podala ze třech oslovených nabídku pouze jedna společnost a to Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., se sídlem Zbraslavice ,s cenou
970000,- Kč bez DPH. Na tyto práce je poskytnuta dotace ve výši 50% od Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.
Do výběrového řízení, výměna kotle a realizace podlahového vytápění v Mateřské škole Bílé Podolí,
podali nabídku tři společnosti z nich nejnižší cenu nabídla společnost Realitní a stavební společnost.r.o.,

- 2Fantova 693/45, Brno - 1162 733,80 Kč vč DPH. Tato akce řeší špatný stav podlahy v mateřské škole a
současně výměnu kotle za úspornější. Je také první části rekonstrukce MŠ. Její dokončení je plánované
v příštím roce.
Usneseníč.39/2018:
a/ Zastupitelstvo schvaluje přidělení veřejné zakázky "Oprava místní komunikace lovčice" společnosti
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o., Zbraslavice, IČ: 28447085 za cenu 970 tis.Kč bez DPH.
b/ Zastupitelstvo schvaluje přidělení veřejné zakázky" Výměna kotle a realizace podlahového vytápění
v Mateřské škole Bílé Podolí" společnosti Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, Brno
za cenu 1162 733,80 Kč vč. DPH.
c/ Ukládá starostovi podepsat se jmenovanými smlouvy o dílo.
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 7
proti: O

7. Informace o postupu prací plánovaných v roce 2018 a výsledky žádostí o dotace
Starosta podal informaci k průběhu a přípravě akcí plánovaných pro tento rok. Jednotlivé akce jsou
připravované dle schváleného plánu a postupně jsou řešeny situace, které vyvstávají i v návaznosti na
získání dotací.
Starosta informovalo stavu žádostí o dotace. Zatím byla akceptována žádost na dotaci na silnici v
lovčicích, fasádu kostela, o dotacích z SFDI na opravu chodníků od KD do Pazderny zatím nebylo
rozhodnuto. Neobdrželi jsme dotaci na opravu střechy kostela od Stř. kraje.
V návaznosti na tento stav projednávali zastupitelé postup jednotlivých prací tak, aby na sebe logicky
navazovali.
8. Výsledek konkurzu na ředitelku ZŠ a MŠ Bílé Podotí
Starosta informovalo průběhu a výsledku konkurzu na ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bílé
Podolí. Přihlásila se jedna zájemkyně a komise ji po provedeném rozhovoru jednomyslně doporučila ke
jmenování do této funkce. Starosta informovalo svém rozhodnutí paní Mgr. Stanislavu Šindelářovou do
této funkce s účinností od 1.8.2018 jmenovat.
Živá diskuse zastupitelů svědčí o jejich zájmu na co nejlepším chodu školy.
9. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období
Zastupitelé projednali v souladu s zákonem o obcích počet členů zastupitelstva na další volební období.
Po diskusi rozhodli o ponechání počtu členů zastupitelstva devět a přijali následující usnesení.
Usnesení č. 40/2018 : lastupitelstvo
městyse Bílé Podolí na svém zasedání dne 30.5.2018 stanovuje
podle ust. § 67 a v souladu s ust. § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
( obecní zřízení ), v platném znění počet členů zastupitelstva pro volební období 2018 - 2022 na 9 členů.
Hlasování: pro: 7
proti: O

10. Schválení smlouvy o budoucí smlouvě věcného břemena pro ČEZ Distribuce a.s.
V souvislosti se zasíťováním pozemků pro výstavbu rodinných domků a přivedením elektrické energie
projednali zastupitelé smlouvu se společností ČEZDistribuce.
Usnesení č. 41/2018 : Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě se společností ČEZ
Distribuce a.s o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu č. IV-12-6021
845/VBOl Bílé Podolí, 6 RD, p.č. 7/7-12-KNN
Hlasování: pro: 7
proti: O
2

-311. Různé
- v souvislosti s projektovou přípravou využití nemovitosti č.p. 167 v Bílém Podolí posoudili zastupitelé
došlé cenové nabídky na zpracování projektového záměru na využití a pověřili starostu dalším jednáním.
starosta informovalo zahájení jednání o omezení rychlosti vozidel v oblasti okolo ZŠ a MŠ.
informace o výstavce v předsíni kostela a jeho otevření veřejnosti
nejbližší akce - 16.6. - dětský den - řešeno organizační zabezpečení
23.6. - Podolská jízda, 2. ročník, zastupitelé projednali finanční a materiální účast
na této akci
23.6. - Rybářské závody dětí v Lovčicích - zakoupení první ceny pro vítěze

Zapsala: Šmídová Alena

Ověřovatelé zápisu:

Slovjaková Andrea ...........•...........................................................
vraný Libor

.
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