z Á P I S č. 2/2018

,;

ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 2. 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 všech 7 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Navrhl doplnit
program o dva body, č.9 a č.10

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu Č. 1/2018
5. Rozpočtové opatření Č. 2/2018
6. Výsledek hospodaření městyse Bílé Podolí za rok 2017
7. Výsledky inventarizace majetku městyse k 31.12.2017
8. Zpráva finančního výboru: - kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bílé Podolí
- kontrola čerpání dotace FC Bílé Podolí v roce 2017
- žádost o dotaci FC Bílé Podolí na rok 2018
- darovací smlouva - Nemocnici Čáslav
9. Záměr městyse prodeje pozemků na výstavbu rodinných domů
10. Vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele/ky ZŠ a MŠ Bílé Podolí
11. Plán investičních akcí a oprav na rok 2018
12. Vyhlášení výběrového řízení na opravu chodníků II. etapa - Bílé Podolí městečko
13. Různé

2. Program jednání zastupitelstva
Usnesení č. 6/2018 : Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 7
proti: O

schvaluje program v předloženém

3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele
4. Schválení zápisu Č. 1/2018
Usnesení č. 7/2018: Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 7
proti: O

znění

zápisu: Vlčková Marie, Bohatý Bohumil

schvaluje zápis č. 1/2018

5. Rozpočtové opatření č.2/2018
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření. Příjmy a výdaje byly navýšeny o 1 052 OOO,-Kča to
zejména v návaznosti na koupi nemovitosti. Prostředky jsou pokryty z kladných výsledků hospodaření v uplynulých letech.
Usnesení č. 8/2018: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.2/2018 • navýšení příjmů
a výdajů o 1 052 000 ,. Kč
Hlasování: pro: 7
proti: O
6. Výsledek hospodaření městyse Bílé Podolí za rok 2017
Zastupitelé projednali výsledek hospodaření za rok 2017. Konstatovali kladný hospodářský výsledek
ve výši 4 765 272,52,- Kč. Hlavní příčinnou je nerealizace plánovaných prací na zasíťování pozemků
a výnosy související s těžbou a novou výsadbou lesa.
Finanční prostředky k 31.12. činily 11 563 610,43 Kč.
Usnesení č. 9/2018: Zastupitelstvo schvaluje výsledky hospodaření za rok 2017.
Hlasování: pro: 7
proti: O

- 2,;

7. Výsledky inventarizace majetku městyse k 31.12.2017
Zastupitelé projednali výsledek inventarizace majetku městyse k 31.12.2017
inventarizace proběhla dle plánu a nebylo shledáno závažnějších rozdílů.
Celková aktiva činní k 31.12.2017: 119147703,79,- Kč

Konstatovali, že

Usnesení č. 10/2018 : Zastupitelstvo projednalo výsledek inventarizace majetku ve vlastnictví
městyse Bílé Podolí a schvaluje její výsledky v předloženém znění.
Hlasování:

pro: 7

proti: O

8. Zpráva finančního výboru:
- kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bílé Podolí
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitele s výsledky kontroly hospodaření ZŠ a MŠ
Bílé Podolí. Konstatovala,že nebyly zjištěny nedostatky.

Usnesení Č. 11/2018: Zastupitelstvo schvaluje výsledky kontroly příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Bílé Podolí v předloženém znění a schvaluje, v souladu s rozpočtem městyse, rozpis transferu ve výši 600 tis. Kč/viz příloha/
- kontrola čerpání dotace FC Bílé Podolí za rok 2017 a žádost o poskytnutí dotace na rok 2018
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitele s kontrolou čerpání poskytnuté dotace
a žádostí FC Bílé Podolí o dotaci na rok 2018. Konstatovala, že dotace byla vyčerpána v souladu
s podmínkami stanovenými ve smlouvě o jejím poskytnutí. Současně výbor zhodnotil novou žádost a doporučuje zastupitelstvu dotaci poskytnout.

Usnesení č. 12/2018:

Hlasování:

Zastupitelstvo schvaluje výsledky kontroly čerpání dotace FC Bílé Podolí
poskytnuté v roce 2011 a schvaluje poskytnutí dotace na rok 2018 ve výši 140 000,- Kčve dvou částkách/ viz. příloha /

pro: 7

proti: O

- Předsedkyně finančního výboru předložila návrh na dar Městské nemocnici Čáslav ve výši 15 tis.Kč.

Usnesení č. 13/2018:

Zastupitelstvo
ci Čáslav.

Hlasování:

proti: O

pro: 1

schvaluje finanční dar ve výši 15 tis. Kč Městské nemocni-

9. Záměr městyse prodeje pozemků na výstavbu rodinných domů
Zastupitelé projednali záměr prodat pozemky na výstavbu rodinných domů. V současné době uzavřít
se zájemci smlouvu o smlouvě budoucí / umožnit tak budoucím majitelům projektové a související
práce / a následně po kolaudaci sítí smlouvy kupní.
Podmínky uzavření smluv jsou stanoveny předloženým záměrem.
Zastupitelé projednali podrobně jednotlivé podmínky a po jejich doplnění a po posouzení veřejného
zájmu na rozvoj obce, s přihlédnutím k cenám obdobných pozemků v okolí stanovili cenu 2S0,-Kč/m2.

Usnesení č. 14/2018:

Hlasování:

pro: 6

Zastupitelstvo projednalo záměr městyse prodat pozemky na výstavbu rodinných
domů s následujícím postupem:
-uzavřít se zájemci smlouvu o smlouvě budoucí a následně smlouvy kupní za
stanovených podmínek /viz záměr a smlouva o smlouvě budoucí/
V této souvislosti posoudilo výši ceny prodávaných pozemků. S přihlédnutím
k cenám obvyklým pozemků prodávaných na výstavbu v okolních obcích a vzhledem
k veřejnému zájmu podpořit výstavbu a nárust obyvatel městyse stanovuje cenu
na 250,- Kč/m2.
Ukládá starostovi předložení smluv o smlouvě budoucí a následně smluv kupních
zastupitelstvu městyse.
Zodpovídá: starosta
proti: O

2

-3,;

10. Vyhlášení konkurzu na obsazení místa ředitele/ky ZŠ a MŠ Bílé Podolí
Usnesení č. 15/2018: V souladu s zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání vzdělávání / školský zákon/, v platném znění, schvaluje zastupitelstvo, vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace "Základní škola a Mateřská
škola Bílé Podolí, ok. Kutná Hora".
Ukládá starostovi provést všechny nezbytné kroky k zabezpečení průběhu
konkurzu dané zákonem.
/ příloha - vyhlášení konkurzu /
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 7
proti: O
11. Plán investičních akcí a oprav na rok 2018
Zastupitelé projednali plán včetně termínů a předpokládaných nákladů. V diskusi k jednotlivým
akcím konstatovali, že jsou pokryty prostředky stanovenými v rozpočtu. Na čtyři akce bylo zažádáno
o dotace, další jsou financovány z rozpočtu obce.
Součástí plánu je i zpracování projektů, aby bylo možné s předstihem připravit realizaci v dalším
období.
Usnesení č. 16/2018:

Hlasování:

Zastupitelstvo projednalo a schvaluje plán investičních akcí, oprava projektové přípravy na rok2018 včetně finančních nákladů.
Ukládá starostovi organizačně a legislativně zabezpečovat přípravu a realizaci dle plánu. Průběžně informovat a projednávat se zastupiteli jednotlivé etapy./ příloha - plán/
Zodpovídá: starosta
pro: 7
proti: O

12. Vyhlášení výběrového řízení na opravu chodníků II. etapa - Bílé Podolí městečko
Usnesení Č. 17/2018: V souladu s plánem pokračování oprav chodníků v Bílém Podolí vyhlašuje
zastupitelstvo výběrové řrzení na dodavatele prací na akci: "Úprava chodníků a povrchů Bílé Podolí -II. etapa - veřejná zakázka malého rozsahu.
Schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
Desenský Jiří, Vraný Ubor, Jelínková Barbora
Ukládá starostovi oslovit tři dodavatele k podání nabídky.
Zodpovídá: starosta
13. Různé
- informace o podpisu smlouvy na pracovníky z ÚP na veřejně prospěšné práce s dotací. Městys
obdržel limit sedmi pracovníků na období 04 - 10/2018
Usnesení č.18/2018: Zastupitelstvo schvaluje přijetí pracovníků na veřejně prospěšné práce
tak jak budou posíláni ÚP.
Hlasování: pro: 7
proti: O
- informace o probíhajících pozemkových úpravách Bojmany, které zahrnují i část katastru
v Zaříčanech
- informace o podepsání smlouvy zabezpečující sběr použitého jedlého oleje a tuků. V nebližší
době budou rozvezeny nádoby na místa kont'
• a tříděný odpad.
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