Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 29. března 2017
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 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluven Petr Baudyš ml.

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

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 28. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.2.2017
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 1 a 2 v roce 2017
Žádost o příspěvek na provoz hospice Duha
Prodej dřeva z prořezu vodního toku Trotinka
Informace o průběhu přestavby čp. 99
Dodatek č. 2 ke smlouvě s Lestav spol. s r.o.
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání a požádal o jeho doplnění. Byly doplněny tyto body programu.
Baudyš P. st.
Baudyš P. st.
Baudyš P. st.
Stejskalová L.

- návrh Smlouvy o spolupráci s ÚHŠ Bílé Poličany
- informace o přípravě projektu místní komunikace p.p.č. 712/19
- informace o přípravě projektu prodloužení kanalizace
- informace o změnách zákona o rozpočtové odpovědnosti obce

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 29. zasedání zastupitelstva obce dne 29.3.2017
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2 – Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva J. Stejskala ml. a J. Stejskala st.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli J. Stejskala ml. a J. Stejskala st.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 3 - Schválení zápisu z 28. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 28. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.2.2017. K zápisu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.2.2017.
Výsledek hlasování:

Pro 7, 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 na vědomí informaci o plnění usnesení
bodu 5 - Rozpočtové opatření 1 a 2 v roce 2017
Předsedající seznámil zastupitele s 1. a 2. rozpočtovým opatřením v roce 2017. Účetní obce vysvětlila
jednotlivé rozpočtové položky a rozpověděla dotazy zastupitelů. Jelikož má starosta obce, na základě usnesení z
32. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany, konané dne 12. srpna 2014, pravomoc schvalovat rozpočtová
opatření, vzali zastupitelé rozpočtová opatření na vědomí.

Zastupitelé berou na vědomí informaci o 1. a 2. rozpočtovém opatření.
K bodu 6 – Žádost o finanční dar pro Domácí hospic Duha, o.p.s.
Žádost o finanční dar poslal Domácí hospic Duha, o.p.s. Domácí hospic Duha poskytuje služby domácí
hospicové péče od roku 2009 a poskytuje služby do 30 km od kontaktního centra v Hořicích. Jelikož spadáme do
okruhu služeb, byli jsme požádáni o finanční dar.
Po diskuzi nad problematikou a přes uznání významu těchto služeb bylo navrženo, aby finanční dar nebyl
poskytnut, protože žádný občan Bílých Poličan tuto službu nevyužívá a ani v minulosti nevyužíval.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje finanční dar poslal Domácí hospic Duha, o.p.s.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 – Prodej dřeva z prořezu vodního toku Trotinka
V těchto dnech se blíží k závěru práce okolo prořezu břehového porostu podél toku Trotinka v k.ú. Bílé
Poličany. Kácení bylo provedeno ve stanoveném termínu, nyní probíhá stahování dřeva na hromady. Po
dokončení prací bude dřevo nabídnuto k prodeji, nejdříve místním občanům. Nenajde-li se potřebný počet
zájemců, bude dřevo odprodáno zájemcům mimo Bílé Poličany. Po diskuzi nad cenou dřeva byla navržena cena
800,- Kč/plnometr.
Drobné roští bude uklizeno pracovníky na VPP nebo bude nabídnuto zdarma občanům k odvozu nebo ke
štěpkování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje cenu palivového dřeva ve výši 800,- Kč/plnometr.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Stránka 2 z 4

Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Usnesení bylo schváleno..
K bodu 8 – Informace o průběhu přestavby čp. 99.
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem přestavby čp. 99. Nyní jsou v plném proudu práce na
projektové dokumentaci, která by měla být kompletně vyhotovena do 30. června 2017. Dodavateli byly dodány
podklady pro přípravu projektové dokumentace - plán připojení nemovitosti na distribuční síť ČEZ.
Byla dokončena rekonstrukce střechy. Po prohlídce stavby byl s dodavatelem firmou Lestav s.r.o. sepsán
předávací protokol, nebyly shledány žádné nedostatky a nedodělky, okolí stavby bylo uklizeno.
Byl předložen návrh dodatku č. 2 na vícepráce, projednání dodatku bude v následujícím bodu programu.

Zastupitelé berou na vědomí informaci o průběhu přestavby čp. 99.
K bodu 9 - Dodatek č. 2 ke smlouvě s Lestav spol. s r.o.
Po dokončení prací na opravě střechy čp. 99 a po převzetí prací byl firmou Lestav spol. s r.o. předložen
dodatek na poslední vícepráce, které vyplynuly ze stavu rekonstruovaného objektu a změnu termínu. Konkrétně
se jedná o:






posunutí termínu dokončení stavby vlivem klimatických podmínek
upřesnění počtu bm výměny krovů (navyšuje o 25 bm dodatek č. 1 dle skutečnosti) - 9 925,- Kč
docenění podbití štítů palubkami (nebylo v dodatku č. 1 oceněno) - 5 978,- Kč
2
vyrovnání latí po celé ploše (navýšení o 265 m ) - 6 625,20 Kč
přesuny hmot a mimostaveništní přesuny - 615,10 Kč

Celkový objem víceprací je vyčíslen na 23 143,30 Kč bez DPH tj. 26 614,80 včetně DPH 15%
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 s firmou Lestav spol.s r.o. na vícepráce ve výši 26 614,80 včetně DPH.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

K bodu 10 – Různé
Do bodu Různé byly přihlášeny tyto body programu:


Baudyš P. st.
- obci Bílé Poličany byl předložen návrh Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Bílé
Poličany a SH ČMS - Ústřední hasičskou školou. Předmětem smlouvy je spolupráce obecní JPO,
zejména používání techniky, která je v majetku ÚHŠ. Na základě této smlouvy může JPO obce
používat veškerou techniku uvedenou ve smlouvě o spolupráci (CAS, autobus dopravní automobil
Octavia, terénní automobil Opel Frontera), ÚHŠ umožní zdarma proškolení členu JPO a ostatní.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci o zajištění požární ochrany v obci Bílé Poličany mezi
obcí Bílé Poličany a SH ČMS - Ústřední hasičskou školou
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.


Baudyš P. st.
- informace o přípravě projektu místní komunikace p.p.č. 712/19. Od firmy
Hauckovi s.r.o. jsme obdrželi cenový návrh na vyhotovení projektu na místní komunikaci na p.p.č.
712/19 a vyjádření k záměru. Z informace vyplývá, že parcela, na které je zvažována místní
komunikace neodpovídá svými rozměry a je příliš úzká. Bylo by nutné odkoupit od majitelů
sousedních pozemků takovou část, aby byla minimální šířka zvažované komunikace alespoň 3,5 m s
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výhybnami pro jednopruhovou komunikaci nebo dvoupruhová komunikace o šířce min. 5,5 m.
Šířka současného pozemku je 2,9 - 3,5 m.


Baudyš P. st.
- informace o přípravě projektu prodloužení kanalizace. Ing. Matějková
předložila cenový návrh na rozšíření kanalizace. Projekt pro územní a stavební řízení včetně
rozpočtu 9 600 Kč. Všechna vyjádření a žádosti až po vydání stavebního povolení: 4 500 Kč. Pokud
by odbor výstavby trval na posudku EIA a nahlášení podlimitního záměru, tak ještě zprávu a
vyjádření za 3 500 Kč. Projektová dokumentace byla u ing. Matějkové objednána.



Stejskalová L.
- účetní obce podala informaci o změnách zákona o rozpočtové odpovědnosti
obcí, které jsou platné od února letošního roku.

K bodu 11 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:55 hodin.

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

Starosta obce

Ověřovatelé:

30.3.2017
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

Jaroslav Stejskal ml.

______________________________

Jaroslav Stejskal st.

______________________________
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