Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 11. listopadu 2015
Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce
Petrem Baudyšem st. (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že je přítomno 6
členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích). Omluveni Stejskal J. st. a Hák Jiří.

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

Schválení programu jednání
Schválení zápisu z 10. zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.9.2015
Určení ověřovatelů
Kontrola usnesení
Informace z jednání ohledně přípravy KPÚ na Pozemkovém úřadu v Trutnově
Žádost o příspěvek na provoz MŠ Lanžov
Žádost o příspěvek městu Miletín na provoz ZŠ a mateřské školy Korálka
Žádost o finanční podporu sociálních služeb Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem
Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla - SDH Bílé Poličany
Smlouva o poskytnutí dotace - financování JPO
Školský obvod Miletín
Přejmenování autobusové zastávky
Nabídka vyřezávaného betlému od p. Kužela
Smlouva o poskytování regionálních služeb, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih do
výměnných fondů - Městská knihovna s regionálními funkcemi, Krakonošovo náměstí 128, Trutnov
15. Veřejná sbírka pro Daníka
16. Různé
17. Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání a vyzval k jeho doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva obce dne 11.11.2015
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2 - Schválení zápisu z 10. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 10. zasedání zastupitelstva dne 30.9.2015. K zápisu nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 10. zasedání zastupitelstva dne 30.6.2015.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 3 – Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva Petra Baudyše ml. a Jana Kafku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Petra Baudyše ml. a Jana Kafku.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Kontrola usnesení
Předsedající seznámil zastupitele se stavem plnění usnesení. Bylo konstatováno, že všechna usnesení byla splněna
nebo jsou plněna průběžně.

Zastupitelstvo bere informaci o plnění usnesení na vědomí
K bodu 5 – Informace z jednání ohledně přípravy KPÚ na Pozemkovém úřadu v Trutnově
Předsedající informoval o schůzce se zástupci Státního pozemkového úřadu a Katastrálního úřadu v Trutnově, která
se konala v pondělí 2.11.2015 a informoval o jejím obsahu. Vzhledem ke skutečnosti, že v katastrálním území Bílé
Poličany mají zájem o Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) vlastníci 56 % výměry zemědělské půdy, byly zahájeny práce
na KPÚ. Byly konzultovány jednotlivé lokality na rozhraní intravilánu a extravilánu, skutečný stav pozemků, cest a
ostatních lokalit. Zahájení KPÚ bude zahájeno Veřejnou vyhláškou.

Zastupitelstvo bere informaci o plnění usnesení na vědomí
K bodu 6 – Žádost o příspěvek na provoz MŠ Lanžov
Obec Lanžov žádá o příspěvek na provoz Mateřské školy (MŠ). Jelikož do lanžovské MŠ chodí 2 žáci z Bílých Poličan,
průměrné náklady na 1 žáka jsou 6 000,- Kč, proto bylo navrženo příspěvek ve výši 12 000,- Kč obci Lanžov poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje obci Lanžov příspěvek na provoz MŠ ve výši 12 000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 – Žádost o příspěvek městu Miletín na provoz ZŠ a mateřské školy Korálka
Město Miletín žádá o příspěvek na provoz ZŠ a mateřské školy Korálka ve výši 16 000,- Kč. Jelikož do miletínské
školy chodí 10 žáků z Bílých Poličan, bylo navrženo příspěvek ve výši 16 000,- Kč městu Miletín poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje městu Miletín příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Korálka ve výši 16 000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 8 – Žádost o finanční podporu sociálních služeb Pečovatelské službě Města Dvůr Králové n/L
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem žádá o finanční podporu při poskytování sociálních služeb. V
současné době žádný z poličanských občanů pečovatelskou službu žadatele nevyužívá. Po delší diskuzi bylo na navrženo
příspěvek pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem neposkytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje finanční podporu Pečovatelské službě Města Dvora Králové n/L.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla - SDH Bílé Poličany
S účinností od 1. 1. 2014 došlo ke zrušení zákona o sdružování občanů (83/1990 Sb.) a k přesunu právní úpravy
občanských sdružení (resp. spolků) do nového občanského zákoníku (89/2012). Z tohoto důvodu požádal Sbor
dobrovolných hasičů Bílé Poličany, IČO 65715624 o umístění sídla na adresu Bílé Poličany čp. 10. Bylo navrženo sídlo
SDH Bílé Poličany na čp. 10 schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje sídlo SDH Bílé Poličany, IČO 65715624 na adrese Bílé Poličany čp.10.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 10 – Smlouva o poskytnutí dotace - financování JPO
Královéhradecký kraj schválil dotaci na odbornou přípravu členů Jednotky požární ochrany ve výši 2 000,- Kč.
Dotaci je nutno vyčerpat a vyúčtovat do konce roku 2015. Je nutno dotaci schválit a schválit uzavření dotační smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příjem dotace na školení členů Jednotky požární ochrany ve výši 2 000,- Kč na rok 2015 a
uzavření dotační smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 11 – Školský obvod Miletín
Na základě § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) musí Město Miletín smluvně vytvořit společný školský obvod s okolními obcemi a Obecně
závaznou vyhláškou stanovit část společného školského obvodu základní školy. Proto nás město Miletín vyzvalo ke
schválení Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy v Miletíně, jejíž činnost vykonává
Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín, IČ 75015293.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu spádové Základní školy v Miletín, jejíž
činnost vykonává Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín IČ 75015293.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 12 – Přejmenování autobusové zastávky
BusLine a.s.,Na Rovinkách 211, 513 01 Semily navrhl přejmenovat zastávku "U obecního úřadu"na silnici na Lhotka
na zastávku "U zámku", protože stávající název je nepřesný a zastávka je od skutečné zastávky "U obecního úřadu"
vzdálena 200 metrů. Předsedající navrhl, že by bylo přesnější přejmenovat zastávku na "U špýcharu", jelikož se tento
název mezi občany už používá. Předsedající dal o návrhu přejmenování zastávky hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přejmenování zastávky "U obecního úřadu" na silnici III. třídy na Lhotka na zastávku "U
špýcharu".
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 13 – Nabídka vyřezávaného betlému od p. Kužela
Dřevořezbář p. Kužel nabídl obci vyřezávaný betlém. Betlém obsahuje postavu Josefa, Marie, Ježíška, anděla, krále,
osla, ovečky, součástí je i kometa a jesličky. Výška postav 125 - 135 cm, navrhovaná cena je 28 000,- Kč. Zastřešení
betlému není v ceně a je nutno si ho vyrobit samostatně. Po delší diskuzi o využití betlému, cenové relaci, způsobu
připomenutí Adventu a tradicích dal předsedající o návrhu koupit betlém hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje koupi dřevěného betlému za cenu 28 000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 4, proti 2, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 14 – Smlouvy s Městskou knihovnou Trutnov
Městská knihovna s regionálními funkcemi, Krakonošovo náměstí 128, Trutnov, poslala návrh Smlouvy o
poskytování regionálních služeb a návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných
fondů. Jelikož dotaci ve výši 1 000,- Kč knihovně poskytujeme již několik let, bylo navrženo smlouvy opět schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování regionálních služeb a Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na nákup knih do výměnných fondů ve výši 1 000,- Kč s Městskou knihovnou s regionálními funkcemi,
Krakonošovo náměstí 128, Trutnov
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 15 – Veřejná sbírka pro Daníka
Daník je pětiletý nechodící chlapeček z Dehtova u Dvora Králové n/L, který od narození trpí spastickou formou
dětské mozkové obrny. Jelikož léčba je velmi nákladná a nehradí ji zdravotní pojišťovny, Obec Zábřezí-Řečice ve
spolupráci s okolními obcemi se rozhodla pomoci. Pořádá Benefiční akci Den pro Daníka a vyzvala i naší obec o podporu
a pomoc. Zveřejnění informací na obecní vývěsce, na webových stránkách obce a obecním rozhlasem již byla provedena.
Přispět je možno i drobným finančním příspěvkem Danielu Burešovi na účet 272369282/0300. Do delší diskuzi bylo
navrženo finanční příspěvek neposkytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje finanční příspěvek Danielu Burešovi
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0
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Usnesení bylo schváleno.
K bodu 16 - Různé
a) Josef Machek - zasedání zastupitelstva navštívil z řad občanů p. Josef Machek a upozornil na nepřiměřené
lovecké aktivity loveckého sdružení, zejména v lokalitě Na sádkách. Dle názoru p. Machka byly vystříleny
všechny kachny a požaduje v této lokalitě, které je v majetku obce (p.p.č. 614, 615), lov zakázat.

Zastupitelé berou informace v bodu různé na vědomí
K bodu 17 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelé berou došlou poštu na vědomí
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:01 hodin.

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

12.11.2015
Petr Baudyš st.

Starosta obce Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé: Jan Kafka

______________________________

Petr Baudyš ml.

______________________________
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