z Á P I S č. 6/2018
ze zasedání zastupitelstva

městyse Bílé Podolí, konané dne 20. 6. 2018 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
5/2018
č.

5.
6.
7.
8.

Rozpočtové opatření č.6/2018
Veřejná zakázka malého rozsahu- "Oprava kostela Sv. Václava - střecha"
Informace o postupu prací plánovaných v roce 2018
Různé

2. Program jednání zastupitelstva
Usnesení č. 42/2018 : Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 6
proti: O

schvaluje program v předloženém

3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele

4. Schválení zápisu
5/2018
Usnesení č. 43/2018: Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 6
proti: O

znění

zápisu: Vraný Libor, SIovjaková Andrea

č.

schvaluje zápis č. 5/2018

5. Rozpočtové opatření č.6/2018
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření. Přfjmy byly navýšeny o 15 300,- Kč, výdaje byly navýšeny
o 675 300,- Kč a rozdíl ve výši 660 tis.Kč je financován z kladného hospodaření minulých let.
Usnesení č. 44/2018: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.6/2018 - navýšení přijmů
o 15 300,- Kč, výdajů o 675 300,-Kč a financování o 660 tis. Kč
Hlasování: pro: 6
proti: O

6. Veřejná zakázka malého rozsahu- "Oprava kostela Sv. Václava - střecha"
Zastupitelé projednali dokumentaci a výzvu poptávkového řízení k podání nabídek na provedení
opravy střechy. Vyslovili souhlas s podmínkami zadání i s tím že cena opravy poškození krovu,
které bude možno specifikovat po odkrytí pozednice, bude stanovena dodatečně.
Usnesení
45/2018: Zastupitelstvo schvaluje dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu
ukládá starostovi oslovit minimálně tři dodavatele.
Schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Desenský, Vraný,
SIovja ková
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 6
proti: O
ě.
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7. Průběžná informace o nástupu dodavatelských firem na schválené akce.
Starosta informovalo nástupu firem na opravu chodníků, kdy pokračuje jejich oprava od Sadů směrem
ke škole, od 2.7. započne oprava podlahy v mateřské škole spojená se změnou vytápění / bude
podlahové/ a výměnou kotle, podepsána je smlouva na opravu místní silnice v lovčicích.
8. Různé:
- hodnocení průběhu dětského dne. Průběh se setkal se spokojeností účastníků a poděkování patří
zejména pořadatelům a organizátorům.
- starosta informovalo veřejnoprávní kontrole akce "Nové oplocení hřbitova lovčice" provedené
Úřadem středočeského kraje. Kontrola dopadla bez závad.
- informace o jednání a zpracování požadavku na omezení rychlosti na 30 km/hod. v Bílém Podolí
v úseku okolo školky a školy.

Zapsala: Šmídová Alena

Ověřovatelé zápisu:

~~!

Slovjaková Andrea
Vraný libor
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