z Á P I S č. 3/2018
ze zasedání zastupitelstva

městyse Bílé Podolí, konané dne 19.12.2018 v 16,00 hod.

v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni : dle presenční listiny, 8 zastupitelů
1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí.
Konstatoval, že je přítomno 8 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášeníschopné
V úvodu starosta navrhl doplnění programu o body Č. 6, 9, 10, 13

Program: 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu č. 2/2018
5. Rozpočtové opatření č.11/2018
6. Výsledky hospodaření městyse k 30.11. 2018
7. Schválení rozpočtu městyse na rok 2019
8. Vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektu"Městys Bílé Podolí - odkanalizování
místní části Lovčice"
9. Zadání zpracování projektu na přestavbu č.p. 167 v k.ú. Bílé Podolí na "Obecní/spolkový dům
Bílé Podolí"
10. Stanovení komise pro otvírání obálek s nabídkami na akci "Oprava fasády kostela sv. Václava
- Bílé Podolí"
11. Smlouva na pronájem nebytových prostor - klubovna na hřišti
12. Vyhlášení inventarizace majetku městyse , jmenování inventarizačních komisí,časového
harmonogramu a školení členů komisí
13. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
14. Informace o postupu prací na akcích roku 2018
15. Různé

2. Program jednání zastupitelstva
Usnesení č. 24/2018 : Zastupitelstvo
č. 6, 9, 10, 13
Hlasování: pro: 8
proti: O

schvaluje program v předloženém

3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele
4. Schválení zápisu Č. 2/2018
Usnesení č. 25/2018: Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 8
proti: O
5. Rozpočtové opatření č.11/2018
Zastupitelé projednali rozpočtové
Rozpočtové opatření č. 11 reaguje
Usnesení č./2018: Zastupitelstvo
743 010,· Kč a
Hlasování: pro: 8
proti: O

znění včetně doplnění o body

zápisu: Vraný Libor, Bohatý Bohumil

schvaluje zápis č. 2/2018

opatření.
na potřebu financování uskutečněných akcí, výši příjmů a výdaju.
schvaluje rozpočtové opatření č.l1/2018, navýšením příjmů o
snížení výdajů o 594 000,· Kč .

-26.

Výsledky hospodaření městyse k 30. 11. 2018
Zastupitelé konstatovali, že hospodaření městyse je dobré a ani zvýšené výdaje v souvislosti s realizací staveb a oprav neznamenaly zhoršení stavu financí

7. Schválení rozpočtu městyse na rok 2019
Návrh rozpočtu městyse byl vyvěšen na úřední desce a zveřejněn na web. stránkách městyse.
Po krátké diskusi a konstatování, že rozpočet je navrhován jako vyrovnaný, přistoupili zastupitelé
k jeho schválení.
Usnesení
27/2018: a/Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Městyse Bílé Podolí na rok 2019 jako
vyrovnaný. Objem prostředků na příjmové a výdajové straně -12 208177,-Kč
Hlasování: pro: 8
proti: O
ě.

8.

Vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektu"Městys Bílé Podolí - odkanalizování místní části
Lovčice"
Zastupitelé projednali zadávací dokumentaci na zpracování projektu na odkanalizování části Lovčice.
Konstatovali, že projektová připravenost je nezbytná pro možnost podat žádost o dotaci. Zadání řeší
kanalizaci jako gravitační s vlastní čističkou. Termín podání nabídek 4.1.2019, 10,OOhod. na OÚ.
Usnesení č. 28/2018: Zastupitelstvo schvaluje vypsání výběrového řízení na zpracování projektové
dokumentace"Městys
Bílé Podolí - odkanalizování místní části Lovčice".
Ukládá oslovit tři společnosti k podání nabídky.
Schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
Jiří Desenský, Libor Vraný, Jelínková Barbora
Zodpovídá: starosta
Termín: ihned
Hlasování: pro: 8
proti: O

9.

Zadání zpracování projektu na přestavbu č.p. 167 v k.ú. Bílé Podolí na "Obecní/spolkový dům Bílé
Podolí"
Zastupitelé projednali zadání zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na
přestavbu č.p. 167. Zpracování dokumentace má umožnit zažádat o dotaci v rámci vyhlášené výzvy
MMR, která umožňuje po delší době i realizaci takovýchto staveb. V rozhodnutí o přímém objednání
zohlednili zastupitelé skutečnost, že byla zpracována architektonická studie, kterou řeší využití tohoto
objektu.
Usnesení č. 29/2018: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s arch
na zpracování
projektové dokumentace na "Obecní/spolkový
dům Bílé Podolí"
Hlasování:

pro: 8

proti: O

10. Stanovení komise pro otvírání obálek s nabídkami na akci "Oprava fasády kostela sv. Václava - Bílé
Podolí"
V návaznosti na výběrové řízení na zhotovitele výše uvedené veřejné zakázky projednali zastupitelé
složení komise pro otevírání obálek. Otevírání obálek proběhne 20.12. 2018 od 1O,OOhod.na OÚ.
Usnesení č. 30/2018: Zastupitelstvo schvaluje komisi ve složení: Jiří Desenský, Libor Vraný, Bohumil
Bohatý .
Hlasování: pro: 8
proti: O
11.

Smlouva na pronájem nebytových prostor - klubovna na hřišti
V návaznosti na zveřejněný záměr pronajmout nebytové prostory pro provozování občerstvení. Zastupitelé konstatovali, že záměr byl řádně zveřejněn a přišla jedna žádost o pronájem.
Usnesení č. 30/2018 : Zastupitelstvo městyse Bílé Podolí projednalo a schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových prostor s pan,. ••••••••
_
Hlasování: pro: 8
proti: O
2

-212. Vyhlášení inventarizace majetku městyse , jmenování inventarizačních komisí,časového harmonogramu
a školení členů komisí
Usnesení 31/2018:
Zastupitelstvo vyhlašuje inventarizaci majetku městyse k 31.12.2018. Schvaluje složení inventarizačních komisí, harmonogram Iviz.příloha I.
Školení komisí proběhne 2.1.2019 na OÚ.
Hlasování: pro: 8
proti: O
ě,

13. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelé projednali problematiku odpadů a jejich likvidace, posílení míst třídění odpadů i četnost
svozu, včetně výše poplatku. Shodli se na zachování výše poplatku na úrovni minulého roku a uložili starostovi projednat možnost celoročního svozu komunálního odpadu jedenkrát týdně.
Usnesení 32/2018:
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhláška
1/2018, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: pro: 8
proti: O
č,

13. Informace o postupu prací na akcích roku 2018
Průběžnou informaci o dokončovacích pracích podal starosta. Zastupitelé vzali na vědomí.
14. Různé:
- zabezpečení "zpívání v kostele dětí ZŠ a MŠ" 21.12.2018 od 17,OOhod.
- turnaj v "Člověče nezlob se" 25.12.2018

Zapsala: Šmídová Alena

star sta

Ověřovatelé zápisu:

Bohatý Bohumil

.

Vraný Ubor

.
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