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ze zasedání zastupítelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 22.11 • 2018
v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomní:

dle presenční listiny / 7 členů zastupitelstva,

Program:

1. Zahájení

2 omluveni

/

2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva
6. Rozpočtové opatření č. 10/2018
7. Kontrola hospodaření městyse k 31.10.2018
8. Příprava rozpočtu na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2020 - 2024 .
9. Revokace usnesení a schválení smlouvy prodeje pozemku
10. Záměr městyse pronajmout nebytové prostory - klubovna na hřišti
11. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s.
12. Smlouva o dopravní obslužnosti se spol, ARIVA východní Čechy a.s. na rok 2019
13. Podání žádosti o dotaci na opravu chodníků v Bílém Podolí
14. Podání žádosti o dotaci na "Opravu místní komunikace Bílé Podolí - Zaříčany"
15. Informace o postupu prací plánovaných v letošním roce
16. Vypsání výběrového řízení na akci "Oprava fasády kostela"
17. Výsledek posouzení stavu stromů na veřejných prostranství a žádost o povolení
kácení.
18. Různé - zabezpečení nejbližších akcí

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z devíti členů zastupitelstva je
přítomno 7 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
2. Předložený program jednání zastupitelstva
3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele

doplněný o bod16 a 17 byl schválen jednomyslně.

zápisu: Žáková Miloslava, Libor Vraný

5. Schválení zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva
Usnesení č. 13/2018 - zastupitelstvo městyse schvaluje zápis ze ustavujícího zasedání
zastupitelstva v předloženém znění
Hlasování: pro: 7
proti: O
6. Rozpočtové opatření č. 10/2018
Navržené rozpočtové opatření reaguje na vývoj čerpání rozpočtu.
Usnesení č. 14/2018 - Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.10/2018 • Navýšení příjmů
o 830 406,5 Kč a snížení výdajů 03451 593,5 Kč, úspora 1 mil. Kč
Hlasování:
pro: 7
proti: O
7. Kontrola hospodaření městyse k 31.10.2018
Zastupitelé projednali vývoj plnění rozpočtu. Konstatovali, že dosavadní vývoj je předpokladem
kladného výsledku hospodaření ke konci roku. Vzali tyto výsledky na vědomí.
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8. Příprava rozpočtu na rok 2019 a rozpočtový výhled na roky 2020 - 2024
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2019 současně i s plánem oprava investic. Návrh
rozpočtu pokrývá plánované opravy a investice. Zastupitelé současně projednali možné varianty v návaznosti na získání dotací. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.
Současně s návrhem rozpočtového výhledu na roky 20120 - 2024 projednávali rozsah oprava
Investic do roku 2022. Vzali tento návrh jako základ k další diskusi a plánování s tím, že se k němu
vrátí na dalších jednáních.
Usnesení
15/2018: Zastupitelstvo
ukládá zveřejnit návrh rozpočtu a rozpočtový výhled
na úřední desku.
ě,

9. Revokace usnesení a schválení smlouvy prodeje pozemku.
Zastupitelé projednali žádost o změnu prodeje pozemku na výstavbu rodinných domů paní
Žádá o změnu koupě pozemku p.č. 7/9 na p.č.7/11. Zastupitelstvo konstatuje, že parcela č.
7/11 je volná a nic nebrání této změně.
Usnesení
16/2018: Zastupitelstvo revokuje svoje usnesení č.50/2018 ze dne 18.7.2018 v části prodeje parcely č.7/9 a schvaluje prodej parcely
7/11 paní'•••
Ukládá starostovi zrušit a uzavřít novou smlouvu.
č.

č,

10. Záměr městyse pronajmout nebytové prostory - klubovna na hřišti
V návaznosti na ukončení nájemní smlouvy s dosavadní provozovatelkou klubovny na hřišti zveřejňuje zastupitelstvo záměr pronajmout tyto prostory.
Usnesení č. 17/2018: Zastupitelstvo zveřejňuje záměr pronajmout prostory klubovny na hřišti.
11. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s.
Zastupitelé projednali smlouvu o zřízení věcného břemene týkající se el.vedení na rozhraní kat.
lovčice a Vinice.
Usnesení
18/2018: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s.
č,

12. Smlouva o dopravní obslužnosti se spol- ARIVA východní Čechy na rok 2019
Usnesení č. 19/2018: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o úhradě nákladů na dopravní obslužnost na rok 2019.
13. Podání žádosti o dotaci na opravu chodníků v Bílém Podolí
Starosta informovalo průběhu projektové přípravy a konzultacích na SFDI. Projekt byl na základě
připomínek dopracován. Jedná se o chodník od býval. KD do Pazderny.
Usnesení
20/2018: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu chodníků
v Bílém Podolí.
č.

14. Podání žádosti o dotaci na "Opravu místní komunikace +Bílé Podolí / Zaříčany /"
Starosta informovalo vypsání dotační výzvy na opravu místních komunikací ministerstvem pro
místní rozvoj. Projektová dokumentace je zpracována, potřebná vyjádření doložená.
Usnesení č. 21/2018 : Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace Bílé Podolí- Zaříčany na MMR ČR a pověřuje administrací
společnost LK Advisory s.r.o.

- 315. Informace o postupu prací plánovaných v letošním roce
Zastupitelé se věnovali plnění plánovaných akcí pro letošní rok i problémům, které v průběhu
jejich realizace bylo třeba řešit. Konstatovali, že se daří dodržovat plánované termíny.
16. Vypsání výběrového řízení na akci "Oprava fasády kostela"
Usnesení
22/2018: Zastupitelstvo vypisuje výběrové řízení na opravu fasády kostela v Bílém Podolí.
č,

17. Výsledek posouzení stavu stromů na veřejných prostranství a žádost o povolení kácení
Starosta informovalo výsledku posouzenf stavu stromů na veřejných prostranstvích a návrhem řešení jejich stavu vypracovaných odbornou firmou.
Pro špatný stav, který ohrožuje bezpečnost skácet dvě lípy u kostela a lípu u vjezdu u sadů,
pokusit se prořezem zachránit lípu v Lovčicích. Na ostatních stromech provést zásahy tak, aby
byla prodloužena jejich životnost.
Usnesení Č, 23/2018: Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o posouzení stavu stromů a
ukládá starostovi zažádat o povolení kácení stromů.
18. Různé - zabezpečení nejbližších akcí
Zastupitelé se věnovali zabezpečení rozsvícení vánočního stromečku spojeného
s mikulášskou nadílkou v sobotu1.12.2018 a tradičním vánočním zpíváním v kostele
21.12.2018

Zapsala: Šmídová Alena
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