Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 15. dubna 2015
Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:02 hodin starostou obce
Petrem Baudyšem st. (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že je přítomno 8
členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích).

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Schválení programu jednání
Schválení zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce ze dne 4.3.2015
Určení ověřovatelů
Kontrola usnesení
Umístění vysílače HCNET (Internet Dürrer)
Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 705/1 - Jan Karban
Schválení Obecního nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
Schválení vyhlášky č. 1/2015 o odpadech
Schválení vyhlášky č. 2/2015 o znaku a vlajce
Schválení vyhlášky č. 3/2015 o místních poplatcích
Návrh vyhlášky č. 4/2015 - požární řád obce
Žádost Města Miletín o příspěvek na činnost ZŠ a MŠ Korálka v Miletíně
Odkoupení p.p.č. 703/1 v k.ú. Bílé Poličany od Města Dvůr Králové nad Labem
Komplexní pozemkové úpravy obecních pozemků
Delegace k jubilujícím občanům
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání a vyzval k jeho doplnění. Do bodu Různé bylo doplněno:
a) Okrskové kolo JPO ve Velkém Vřešťově - p. Stejskal
b) Informace ze schůzky s ing. Strouhalem ze SÚS - Baudyš st.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program jednání.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2 - Schválení zápisu z 5. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 5. zasedání zastupitelstva dne 4.3.2015. K zápisu nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 5. zasedání zastupitelstva dne 4.3.2015.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 3 – Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva Jiřího Háka a Bc. Terezu Kafkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Jiřího Háka a Bc. Terezu Kafkovou.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Kontrola usnesení
Předsedající seznámil zastupitele se stavem plnění usnesení. Většina bodů v kontrole usnesení bylo splněno, pouze
žádost o kácení dřevin u potoka - ve významném krajinném prvku - musí být podána Odboru ŽP MÚ Dvůr Králové nad
Labem. Jelikož kácení dřevin přichází v úvahu až na podzim, bude žádost podána s dostatečným předstihem před
kácením.

Zastupitelstvo bere plnění usnesení na vědomí
K bodu 5 – Umístění vysílače HCNET (Internet Dürrer)
Na základě požadavku zastupitelstva obce ze zasedání 4.3.2015 upřesnil p. Jan Dürrer technické podmínky pro
případné umístění vysílacího bodu HCNET na budově školy čp. 10.
1. specifikace zařízení (předpokládané) - příjímací anténa Parabola - Nanobridge M5 (parabola cca 30cm), vysílací
anténa 3 x elbox 19 (15x 15cm)
2. návrh nájemného - vzhledem, že tento vysílač zatím řešíme pouze pro jednoho zákazníka, tak navrhuji 500,Kč/rok + elektřinu.
3. s nainstalováním podružného měření nemá problém. Je to standard montáží.
4. pojištění má. Kopie může být součástí smlouvy jako příloha.
Na základě informací od pana Jana Dürrera v zastupitelstvu po delší diskuzi převládl názor, že konkurence je
potřebná a nového operátora doporučujeme schválit. Vyzveme p. Dürrera k předložení smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje instalaci vysílacího bodu HCNET na budově školy čp. 10 a podpis smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 – Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 705/1 - Jan Karban
2

pan Jan Karban požádal o prodej části p.p.č. 705/1 o výměře cca 125 m v sousedství p.p.č. 705/15 a stavební
parcely 165. Jelikož je požadovaná část pozemku v sousedství parcel žadatele a odprodaná část nijak obec Bílé Poličany
neomezí, bylo po diskusi navrženo záměr prodeje části p.p.č. 705/1 schválit.
Návrh usnesení:
2

Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 705/1 o výměře cca 125 m předem známému zájemci
p. Janu Karbanovi.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 7 – Schválení Obecního nařízení č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
Na základě konzultace původního návrhu Vyhlášky o zákazu podomního a pochůzkového prodeje s JUDr.
Tomanem, pracovníkem Ministerstva vnitra (dále MV), byla původní Vyhláška přepracována na Obecní nařízení. Nové
znění Obecního nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje bylo předloženo zastupitelstvu ke schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Obecní nařízení 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Bílé
Poličany.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 8 – Schválení vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bílé
Poličany
Také vyhlášky 1/2015, 2/2015 a 3/2015 byly předloženy ke kontrole JUDr. Tomanovi, pracovníku MV. Předsedající
seznámil zastupitele s připomínkami od MV k jednotlivým vyhláškám. Po zapracování všech připomínek MV byla
Vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bílé Poličany schválena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bílé Poličany.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Schválení vyhlášky č. 2/2015 o znaku a vlajce
Po zapracování všech připomínek MV byla zastupitelstvu předložena vyhláška č. 2/2015 o znaku a vlajce ke
schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Vyhlášku č. 2/2015 o znaku a vlajce.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 10 – Schválení vyhlášky č. 3/2015 o místních poplatcích
Po zapracování všech připomínek MV byla zastupitelstvu předložena vyhláška č. 3/2015 O místních poplatcích ke
schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Vyhlášku č. 3/2015 o místních poplatcích.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 11 – Návrh vyhlášky č. 4/2015 - požární řád obce
Pan Jaroslav Stejskal st. seznámil zastupitelstvo s návrhem vyhlášky č. 4/2015 - Požárním řádem obce. Po diskuzi a
doplnění byl návrh navržen na schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Vyhlášku č. 4/2015 - Požární řád obce.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 12 – Žádost Města Miletín o příspěvek na činnost ZŠ a MŠ Korálka v Miletíně
Předsedající informoval zastupitele o žádosti Města Miletín o příspěvek na neinvestiční náklady spojené
s provozem MŠ a ZŠ v Miletíně ve výši 31 089,- Kč Po krátké diskuzi bylo navrženo, že by bylo správné příspěvek
poskytnout, protože se jedná o spádovou školu pro Bílé Poličany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje příspěvek na neinvestiční náklady spojené s provozem MŠ a ZŠ
v Miletíně ve výši 31 089,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 13 - Odkoupení p.p.č. 703/1 o výměře 313 m2 od Města Dvůr Králové nad Labem
V kontextu s plánovanými úpravami okolí špýcharu a opravou budovy v budoucnosti bylo navrženo, že by bylo
vhodné, aby obec Bílé Poličany, z důvodu komplexnosti celého záměru, odkoupila pozemek p.p.č. 703/1 o výměře 313
2
m od Města Dvůr Králové nad Labem. Po krátké diskusi bylo o návrhu hlasováno.
Návrh usnesení:
2

Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje záměr odkoupit p.p.č. 703/1 o výměře 313 m od Města Dvůr Králové
nad Labem
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 14 - Komplexní pozemkové úpravy obecních pozemků
Předsedající seznámil s průběhem přijímání žádostí o komplexní pozemkové úpravy. I obec Bílé Poličany vlastní
zemědělské pozemky a bude se Komplexních pozemkových úprav účastnit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Komplexní pozemkové úpravy obecních pozemků Obce Bílé Poličany.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 15 - Delegace k jubilujícím občanům
V měsících březnu a dubnu máme celkem 4 jubilanty. Jubilanty navštíví delegace v tomto složení:
a) Jiří Petřík - Hák Jiří
b) Langrová Jindřiška - Petr Baudyš ml. a Jaroslav Stejskal ml.
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c) Zajíc Josef - Jan Kafka, Bc. Tereza Kafková
d) Langr Pavel - Jaroslav Stejskal st., Tomáš Stejskal
e) Stejskalová Oldřiška - Petr Baudyš st., Jaroslav Stejskal st.

Zastupitelé berou delegace k jubilantům na vědomí.
K bodu 16 - Různé
a)

Stejskal J. st. oznámil, že se v pátek 17.4.2015 bude konat Okrskové kolo soutěže a je potřeba
zajistit účast obecní JPO.

b) Předsedající informoval o schůzce s ing. Strouhalem ze SÚS. Starosta byl seznámen se záměrem
narovnání majetkových vztahů pod tělesem silnice II. třídy, která probíhá obcí. V několika úsecích
se fyzické umístění silnice liší od údajů v katastru. O nápravu stavu musí požádat Obec, bude na
příštím jednání zastupitelstva.

Zastupitelé berou informace v bodu různé na vědomí
K bodu 17 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.
a)
b)
c)
d)

Stížnosti na chování p. Jiřího Pospíšila
Dohoda o budoucí spolupráci s Hátle s.r.o.
Oznámení konání taneční zábavy dne 1.5.2015
Protokol o výsledku kontroly OSSZ Trutnov

Zastupitelé berou na vědomí došlou poštu
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:40 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:

20.4.2015
Petr Baudyš

Starosta obce Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé: Jiří Hák

______________________________

Bc. Tereza Kafková

______________________________
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