z Á P I S č. 7/2018
ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 18. 7. 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. Schváleni programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu č. 6/2018
5. Rozpočtové opatření č.7/2018 a výsledky hospodaření za 1. pololetí 2018
6. Výsledek výběrového řízení na akci - "Oprava kostela Sv. Václava - střecha"
7. Schválení kupních smluv na stavební parcely pro výstavbu RD
8. Informace o postupu prací plánovaných v roce 2018
9. Různé - žádost ZŠ a MŠ Bílé Podolí schválení daru na obědy

2. Program jednání zastupitelstva
Usnesení
46/2018 : Zastupitelstvo
Hlasováni: pro: 6
proti: O
ě.

schvaluje program v předloženém

3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele
4. Schválení zápisu č. 6/2018
Usnesení č. 47/2018: Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 6
proti: O

znění

zápisu: Jelínková Barbora, Bohatý Bohumil

schvaluje zápis č. 6/2018

5. Rozpočtové opatření č.7/2018 a výsledky hospodařeni za 1. pololetí 2018
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření. Příjmy a výdaje byly navýšeny o 2 862 500,- Kč.
Jedná se zejména o promítnutí převodů mezi jednotlivými účty městyse.
Současně projednali zastupitelé výsledky hospodaření za 1. pololetí. Konstatovali, že čerpání
je v souladu s plánovanými akcemi a finance městyse jsou v dobré kondici.
Usnesení č. 48/2018: a)Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.7/2018 - navýšení příjmů
a výdajů o 2 862 tis. Kč
b) Schvaluje výsledky hospodaření městyse za 1. pololetí 2018
Hlasování: pro: 6
proti: O
6. Výsledek výběrového řízení na akci - "Oprava kostela Sv. Václava - střecha"
Starosta informoval zastupitele s vyhodnocením došlých nabídek na opravu střechy kostela
Sv. Václava v Bílém Podolí. Osloveni byli čtyři dodavatelé a nabídky zaslali dva z nich. Schválená komise dne 16.7.2018 otevřela obálky a posoudila nabídky.
Konstatovala, že nejnižší nabídku podal Aleš Nerad, Bílé Podolí, Zaříčany.
Usnesení č. 49/2018: Zastupitelstvo schvaluje na základě závěrů hodnotící komise dodavatele
na opravu střechy kostela - ti Aleš Nerad, Bílé Podolí, Zaříčany a ukládá
starostovi podepsat s dodavatelem smlouvu.
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 6
proti: O

-2-

7. Schválení kupních smluv na stavební parcely pro výstavbu RD
V návaznosti na zveřejněný záměr o prodeji stavebních parcel, schválených smluv o smlouvách
budoucích a u vědomí brzkého zahájení zasíťovacích prací a v souladu s žádostmi zájemců o koupi pozemků rozhodli zastupitelé o uzavření kupních smluv.
Usnesení
50/2018 : a)Zastupitelstvo schvaluje prodej stavebních pozemků v katastru Bílé Podolr
a uzavření kupních smluv smluv / viz příloha/ s náledujícími :
č,

ppč.7/7

-
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••

-

ppč.7/9
ppč. 7/10- ppč. 7/12za podmínek stanovených v záměru prodeje a promítnutých
smlouvy.
Zodpovídá : starosta

do kupní

8. Informace o postupu prací plánovaných v roce 2018
Zastupitelé projednali stav prací na jednotlivých akcích. Konstatovali dobrý průběh a předpoklad
dodržení stanovených termínů, což je zejména v případě oprav v mateřské škole nezbytné.
Současně se zabývali plány na práce na další období. Dohodli se, že se k tomuto bodu vrátí na dalších jednáních.
9. Různé
- příspěvek na obědy
Zastupitelé projednali žádost ZŠ a MŠ Bílé Podolí o souhlas s přijetí účelově určeného finančního
daru v rámci projektu obědy pro děti od spol. Women for Women, O.p.s. pro žáky naší školy.
Usnesení
51/2018: Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finančního daru pro účely úhrady
stravného pro dva žáky naší školy.
ě,

/

Zapsala: Šmídová Alena

Ověřovatelé zápisu:

Jelínková Barbora

.

Bohatý Bohumil.

.
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