Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany,
konaného dne 4. března 2015 od 19:00 hodin.
Zastupitelstvo obce schvaluje (usnesení č. 5/2015):
 doplněný program 5. zasedání zastupitelstva obce dne 4.3.2015
 zápis ze 4. zasedání zastupitelstva dne 28.1.2015
 uzavření smlouvy s ing. Lepšem o dodávkách nových verzí systému Gramis a o technické
podpoře systému Gramis
 Petra Baudyše nar. 27.7.1959 jako delegáta k zastupování Obce Bílé Poličany na Valné
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., konané 3.6.2015.
 Návrh Vyhlášky č. V-1/2015 O zákazu podomního a pochůzkového prodeje
 Návrh Vyhlášky č. V-2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Bílé Poličany
 Návrh Vyhlášky č. V-3/2015 O vlajce a znaku obce
 Návrh Vyhlášky č. V-4/2015 O místních poplatcích
 výrobu 3 kusů informačních tabulek s textem " Zákaz podomního a pochůzkového prodeje na
území obce "
 veřejné informativní setkání občanů s pracovníky SPÚ dne 8. dubna 2015 od 17 hodin v
Pohostinství Pod Vinicí V Bílých Poličanech
 likvidaci vyřazeného inventáře
 probírku břehového porostu podél téměř celého toku Trotinka - podání žádosti
 vybudovat novou betonovou krycí vrstvu kamenné zdi u špýcharu
 výrobu nového plastového označení zastávek autobusu
 projekt a pokládku kabelu k budoucímu veřejnému osvětlení na p.p.č. 705/1
 schvaluje odstranění keřů v křižovatce před špýcharem, pokácení 4 kusů bříz před požární
zbrojnicí a poškozené olše u Pekárkových, výsadbu nové olše u prodejny, stromu před
špýcharem a Korejské jedle před školou
2

 záměr prodeje p.p.č. 983 o výměře 352 m předem známému zájemci Monice Matysové, Bílé
Poličany čp. 36.
Zastupitelstvo obce neschvaluje (usnesení č. 6/2015):
 finanční příspěvek na hasičskou cisternu Městu Miletín
 finanční dar pro Oblastní charitu z Červeného Kostelce pro Domov Svatého Josefa v Žirči
 vydání platební karty k běžnému účtu Obce Bílé Poličany
 změnu dodavatele elektrické energie z ČEZ, a.s. na Amper Market, a.s., Antala Staška
1076/33a, Praha 4.
Zastupitelstvo obce určuje (usnesení č. 7/2015):
 ověřovateli zápisu J. Stejskala st. a J. Stejskala ml
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 změnu úředních hodin
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 delegace k jubilantům
 Informaci o jednání s Úřadem práce
 Informaci o jednání se Správou a údržbou silnic
 Informaci o dotačním programu Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta - p. Kafka
 informaci o součinnosti PČR v případu neoprávněného parkování na 849/1
 došlou poštu

Starosta obce
Místostarosta obce:

Petr Baudyš st.

______________________________

Jan Kafka

______________________________

Zapsal Petr Baudyš st.
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