Z Á P I S č. 5/2011
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 4. 2011
v 17,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni : dle presenční listiny / 9 členů zastupitelstva /
Program : 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise
5. Schválení zápisu ze zasedání zastupitelstva č.4/2011
6 . Kontrola usnesení
7. Plnění rozpočtu městyse za 1. čtvrtletí 2011
8. Rozpočtové opatření č.1/2011
9. Záměr obce odprodat část pozemku č. 1132/7 v Zaříčanech
10. Informace o zabezpečení péče o zeleň v letošním roce.
11. Rekonstrukce elektrické sítě nn v Lovčicích
12. Různé : - příprava dotazníkového šetření v obci
- informace o školou obdržené dotaci
- nabídka koncertu v rámci akce „Lesní roh“
13. Závěr

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 9 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Předložený program jednání zastupitelstva byl schválen jednomyslně.
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele zápisu: Bíža Oto, Štoček Jaroslav
4. Do návrhové komise byli navrženi: Jelínek Roman, Horálek Ladislav
Hlasování: pro: 9
proti: 0
Usnesení č. 53 - schváleno
5. Schválení zápisu č.4 ze zasedání zastupitelstva dne 3.3.2011
Hlasování: pro: 9
proti: 0
Usnesení č. 54 – zastupitelstvo městyse schvaluje zápis č. 4 v předloženém znění
6. Kontrola usnesení
k dnešnímu dni je termínováno: usnesení č. 45 – zabezpečení podmínek pro zvládnutí údržby
zeleně. K dnešnímu dni je zakoupena nezbytná technika, přijat jeden pracovník.
Usnesení splněno.
usnesení č. 46 – oprava zastřešení na hřišti – je plněno, práce probíhají dle harmonogramu.
usnesení č. 50 – jednání s fi G-Mont , zatím bez výsledku
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7. Plnění rozpočtu městyse za 1. čtvrtletí 2011
Bylo diskutováno čerpání jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na změny zapříčiněné zejména
změnou v zabezpečení sekání obce .
Usnesení č. 55 – Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2011
Hlasování :

pro 9

proti:

0

8. Rozpočtové opatření č.1/2011
Předloženo a projednáno rozpočtové opatření reagující na zněny v čerpání rozpočtu.
Usnesení č. 56 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1/2011
Hlasování :

pro 9

proti:

0

9. Záměr obce odprodat část pozemku č. 1132/7 v katastrálním území Zaříčany
Usnesení č. 57 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce odprodat část pozemku
v katastru Zaříčany č 1132/7
Hlasování :

pro 9

proti : 0

10. Informace o zabezpečení péče o zeleň v letošním roce.
Starosta obce informoval o stavu zabezpečení péče o zeleň ve všech částech tj. Bílé Podolí,
Lovčice, Zaříčany.
Jak bylo konstatováno, nákup nezbytné techniky byl proveden. Jeden pracovník je přijat do
pracovního poměru, druhý nastoupí 2.5.2011. Bohužel z úřadu práce jsme obdrželi pouze jednu
pracovnici / žádali jsme o šest /. Nově jsou nastaveny podmínky zaměstnávání nezaměstnaných.
Zaměstnat je lze jednou za tři roky, musí být nezaměstnaní min. 5 měsíců a navíc úřad práce
obdržel cca ¼ finančních prostředků.
Přes všechny obtíže je předpoklad, že péči o zeleň zvládneme.
11. Rekonstrukce elektrické sítě nn v Lovčicích
Dne 19.4.2011 proběhlo ústní jednání ve věci spojení územního a stavebního řízení a zahájení
společného řízení, týkající se rekonstrukce elektrické sítě nn v části Lovčic. Předpoklad této stavby
je do konce roku 2012.
Tato rekonstrukce vyvolává investici do veřejného osvětlení, které je umístěno na sloupech elektrického
vedení. Projektová dokumentace je již zpracována.
Usnesení č. 58 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednáním o územním a stavebním řízení a
jednání o realizaci současně s rekonstrukcí nn v Lovčicích.
Hlasování :

pro 9

proti :

0

12. Různé - v souvislosti s přípravou dotazníkového šetření mezi obyvateli jehož výsledky budou použity
při zpracování Plánu rozvoje obce, obdrželi zastupitelé první návrh dotazníku. K jeho dopracování se vrátí na dalších jednáních.
- informace o dotaci, kterou obdržela Základní škola Bílé Podolí na vybavení
- nabídka a žádost o spolupořadatelství akce „ Lesní roh“. Koncert by se měl uskutečnit 10.6.2011
v kostele.
Usnesení č. 59 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k projednání bližších podmínek a podrobností.
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Závěr jednání:
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsala: Šmídová Alena

Jiří Desenský
starosta

Ověřovatelé zápisu : Štoček Jaroslav ………………………………………

Bíža Oto ……………………………………………….

