z Á P I S č. 4/2019
ze zasedání zastupitelstva

městyse Bílé Podolí, konané dne 23.1. 2019 v 16,30 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

Program: 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu č. 3/2018
5. Výsledky hospodaření městyse k 31.12. 2018
6. Rozpočtové opatření č.1/2019
7. Schválení prodeje pozemkové parcely na výstavbu rodinného domu
8. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bílé Podolí okres Kutná Hora
9. Výsledek výběrového řízení na projektové práce na"Městys Bílé Podolí - odkanalizování
místní části lovčice"
10. Výsledek výběrového řízení - výběr zhotovitele "Oprava fasády kostela sv. Václava
- Bílé Podolí"
11. Dodatek smlouvy s AVE odpadové hospodářství s.r.o. o zabezpečení odvozu a likvidace TKO
12. Různé
2. Program jednání zastupitelstva
Usnesení č. 33/2019 : Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 8
proti: O

schvaluje program v předloženém

3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele
4. Schválení zápisu č. 3/2018
Usnesení č. 34/2019 : Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 8
proti: O

znění

zápisu: Vlčková Marie, Žáková Miloslava

schvaluje zápis

č.

3/2018

5. Rozpočtové opatření č.1/2019
Zastupitelé projednali rozpočtové opatření.
Rozpočtové opatření č. 1/2019 reaguje na poskytnutí dotace na zabezpečení veřejné správy a na
převody vlastním fondům.
Usnesení č.35 /2019: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019, navýšením přijmů a
výdajů o 4558500,- Kč.
Hlasování: pro: 8
proti: O
6.

Výsledky hospodaření městyse k 31. 12. 2018
Zastupitelé konstatovali, že hospodaření městyse skončilo přebytkem ve výši 2 327404,06 Kč. Hlavním
důvodem je nerealizace zasíťování pozemků. Všechny plánované akce se podařilo zvládnout.

7. Schválení prodeje pozemkové parcely na výstavbu rodinného domu
Zastupitelé projednali žádost o koupi pozemku na výstavbu rodinného domu pana
Usnesení č. 36/2019 : Zastupitelstvo schvaluje prodej parcely č. 7/8 v k.ú. Brlé Podolí za podmínek
stanovených ve zveřejněném záměru a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
Hlasování:

pro: 8

proti: O

- L -

8. Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bílé Podolí okres Kutná Hora
Zastupitelé projednali dodatek k zřizovací listině řešící změnu názvu obce na městys.
Usnesení
37/2019 : Zastupitelstvo schvaluje dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Bné Podolí okres Kutná Hora
Hlasování: pro: 8
proti: O
č.

9. Výsledek výběrového řízení na projektové práce na"Městys Bílé Podolí - odkanalizování místní části
Lovčice"
Zastupitelé se seznámili s výsledkem otevírání obálek a vyhodnocením nabídek. Byli osloveni tři
dodavatelé a všichni podali nabídky.
Usnesení
38/2019: Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení a jako nejvýhodnější
schvaluje nabídku ti. Medium projekt EU. s.r.o. a ukládá starostovi podepsat
s uvedenou společností smlouvu.
Hlasování: pro: 8
proti: O
Zodpovídá: starosta
č.

10. Výsledek výběrového řízení - výběr zhotovitele "Oprava fasády kostela sv. Václava - Bflé Podolí"
Zastupitelé se seznámili s výsledkem výběrového řízení, konstatovali, že zadání proběhlo v souladu
s podmínkami poskytnuté dotace. Byli osloveni čtyři dodavatelé. Výzva byla zveřejněna na profilu
zadavatele a web. stránce městyse.
Městys obdržel dvě nabídky, z čehož jedna byla mimo oslovené. Jako nejlepší byla vybrána nabídka
spol. Realitní a stavební s.r.o se sídlem v Brně.
Usnesení
39/2019: Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 8
proti: O
č,

11. Dodatek smlouvy s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. o zabezpečení odvozu a likvidace TKO
Zastupitelé projednali dodatek smlouvy se společností AVE CZ . Dodatek je přijímán jako reakce
na rozhodnutí zastupitelů zavést týdenní svoz TKO po dobu celého roku. To znamená i v letním
období.
Usnesení č. 40/2019:

Zastupitelstvo schvaluje dodatek smlouvy se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
proti: O

Hlasování: pro: 8
12. Různé
- řešení odběru vody z odběrného místa na městečku
Zastupitelé se shodli na umístění odběrného automatu, který bude eliminovat nehospodárný
odběr i obyvatel mimo naše obce. Automat zajistí odběr vody pro obyvatele zdarma.
- v této souvislosti obdrželi zastupitelé informaci o počátku jednání o napojení obcí na veřejný
vodovod
- informace o vydání vyhlášky stanovující omezení rychlosti na 30kmjhod. v místech okolo mateřské školy a školy základní.

y
r-- l' , f

- Zastupitelé dále projednali záležitosti týkající se zab:z

ečení plánovaných ajtcí

~ESTyJ'

Zapsala: Šmídová Alena

I

W

M

esensky
rosta

/t'Y~

,

'<P./:-,

.

l~ pouo~
Ověřovatelé zápisu:

Vlčková Marie

.

Žáková Miloslava
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