Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis ze 35. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 17. ledna 2018
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 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.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 34. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.11.2017
Kontrola usnesení
Rozpočtová opatření v roce 2017
Žádost Pečovatelské služby Města Dvora Králové nad Labem o finanční podporu sociálních služeb v roce
2018
VAK - věcná břemena
Dodatek č. 2 ke smlouvě 4121192827 s ČEZ Distribuce
Smlouva o připojení s ČEZ Distribuce - byt v čp. 10
Informace o průběhu přípravy přestavby čp. 99
Delegace k jubilujícím občanům
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 Petr st.

- informace o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2017

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 35. zasedání zastupitelstva obce dne 17.1.2018
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2 – Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva Petra Baudyše ml. a Jana Kafku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli Petra Baudyše ml. a Jana Kafku.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 3 - Schválení zápisu z 34. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.11.2017
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 34. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.11.2017. K zápisu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.11.2017.
Výsledek hlasování:

Pro 8, 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 č. 10, 11 a 12 v roce 2017
Předsedající seznámil zastupitele s 10., 11. a 12. rozpočtovým opatřením v roce 2017. Účetní obce vysvětlila
jednotlivé rozpočtové položky. 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 10., 11. a 12. rozpočtovém opatření
K bodu 6 – Žádost Pečovatelské služby Města Dvora Králové nad Labem o finanční podporu
sociálních služeb v roce 2018
Pečovatelská služba Města Dvora Králové nad Labem opět požádala Obec Bílé Poličany o finanční podporu
sociálních služeb pro rok 2018.
Pečovatelská služba zajišťuje tři sociální služby na území města Dvůr Králové a jeho spádových obcích. Jedná
se o pečovatelskou službu, azylový dům a noclehárnu.
Doposud obec Bílé Poličany finanční podporu Pečovatelské službě neposkytovala, protože je dodržována
zásada poskytovat podporu organizacím, které pečují o naše poličanské občany. V roce 2017 poskytovala
Pečovatelská služba jednomu občanovi naší obce (Anna Davidová). Na základě tohoto faktu předsedající navrhl
pro období 2018 Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad Labem podpořit.
Po diskuzi byla navržena finanční podpora ve výši 3 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční podporu sociálních služeb Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad
Labem ve výši 3 000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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bodu 7 - VAK - věcná břemena
VAK a.s.požádal naší obec o schválení věcných břemen na obecních pozemcích p.p.č. 32, 26/1, 26/7, 97,
105, 148/1, 11/1, 154/1, 182/1, 184, 187/2, 483/1, 705/1,712/19, 712/29, 867, 914/1, 937/1, 966/1, 978, 981,
983, 984/1, 984/2, 984/4, 984/5, 984/6, 984/7, 999, 1000, 11/2, 224/2, 849, 868/2, 964/2, (902), (964), (976).
Smlouva o uložení vodovodu a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene byla zastupitelstvem obce Bílé
Poličany schválena již v roce 2000. Věcná břemena se vztahují na:


uložení vodovodu pod povrch pozemku



povinnosti umožnit oprávněné právnické osobě (jejich spolupracovníkům) vstupovat za účelem
běžné kontroly, případných oprav potrubí, šachet či jiných objektů na síti



zákazu zřízení trvalých staveb a osázení trvalých porostů v ochranném pásmu vodovodu (tj. 2 m od
kraje potrubí)



věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcných břemen obecních pozemcích p.p.č. 32, 26/1, 26/7, 97,
105, 148/1, 11/1, 154/1, 182/1, 184, 187/2, 483/1, 705/1,712/19, 712/29, 867, 914/1, 937/1, 966/1, 978, 981,
983, 984/1, 984/2, 984/4, 984/5, 984/6, 984/7, 999, 1000, 11/2, 224/2, 849, 868/2, 964/2, (902), (964), (976).
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
bodu 8 - Dodatek č. 2 ke smlouvě 4121192827 s ČEZ Distribuce
ČEZ Distribuce, a.s. předložil naší obci Dodatek č. 2 ke smlouvě 4121192827. Jedná se zřízení přípojky k čp.
99 (bývalý kravín). Na základě Dodatku číslo 1 měla být přípojka vybudována již v roce 2017. Dodatek č. 2
prodlužuje lhůtu vybudování přípojky do 30. 6. 2018.
Předsedající zjišťoval, v čem je problém, proč nelze realizovat přípojku v původním termínu. Kompetentní
pracovník ČEZ Distribuce oznámil, že je problém na Odboru výstavby a územního plánování ve Dvoře Králové nad
Labem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě 4121192827 s ČEU Distribuce, a.s..
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Smlouva o připojení s ČEZ Distribuce - byt v čp. 10
V bytě v přízemí čp. 10 (Jaroslav Hloušek) je podružný odpočet, byt nemá samostatnou přípojku. Z toho
důvodu má jednotnou sazbu elektrické energie. Jelikož je v bytě instalován elektrický boiler, jsou výrazně zvýšené
náklady na elektrickou energii.
Na posouzení stávajícího stavu byl pozván elektrikář, který kvalifikovaně navrhl, jak by bylo možné byt
samostatně napojit na elektrickou energii a dvojím tarifem. Byt bude možno napojit na rozvaděč u kanceláře
obecního úřadu, je v něm prostor pro umístění samostatného elektroměru. Podmínkou je nová smlouva s ČEZ
Distribuce. Jelikož se jedná o jednofázové připojení s hlavním jističem 20 A, je poplatek za zřízení 4 000,- Kč (200,Kč/1A).
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ČEZ Distribuce, a.s. již poslal návrh Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) pro byt v čp.10.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) s ČEZ Distribuce,a.s. pro byt v čp. 10.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 10 – Informace o průběhu přestavby čp. 99
V průběhu prosince 2017 a ledna 2018 jsme byli požádání o doplnění dalších vyjádření k žádosti o
poskytnutí dotace Zelená úsporám. Po konzultaci na Odboru výstavby a územního plánování dne 7.12.2017 se
nám podařilo všechny požadované dokumenty doložit v termínu.
Nyní již čekáme na vyjádření Státního fondu životního prostředí, zda bude naší žádost v rámci programu
Zelená úsporám akceptovat.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu přestavby čp.99
K bodu 11 – Delegace k jubilujícím občanům
V únoru a březnu 2018 máme tři jubilanty, které navštíví delegace v tomto složení:
 Jitka Borošová
 Emanuel Matys
 Zdeněk Vitvar

- Petr Baudyš ml., Tomáš Stejskal
- Petr Baudyš st., Stejskal Jaroslav st.
- Jan Kafka, Mgr. Tereza Kafková

Zastupitelstvo bere na vědomí delegace k jubilantům
K bodu 12 – Různé
Do bodu Různé byly přihlášeny tyto body programu:
Petr Baudyš st.
- informace o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2017. Předsedající
informoval, že 16. ledna 2018 proběhla druhá, závěrečná část kontroly hospodaření obce Bílé Poličany za rok
2017. Po důkladné kontrole ze strany auditorů bylo konstatováno, že bylo hospodaření obce Bílé Poličany za rok
2017 bez závad. Zpráva o výsledku hospodaření bude součástí Závěrečného účtu obce Bílé Poličany.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace v bodu "Různé"
K bodu 13 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:15 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:

18.1.2018
Petr Baudyš st.

Starosta obce

Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé:

Petr Baudyš ml.

______________________________

Jan Kafka

______________________________
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