Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis ze 37. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 16. února 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 7 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.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 36. zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.2.2018
Kontrola usnesení
Projednání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova 2018
Projednání žádosti o finanční podporu pro Domácí hospic Duha, o.p.s. , Hořice

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání. Poté dal o návrhu programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 37. zasedání zastupitelstva obce dne 16.2.2018
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

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

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu z 36. zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.2.2018
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 36. zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.2.2018. K zápisu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.2.2018.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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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
K bodu 5 – Projednání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova 2018
Předsedající seznámil zastupitele o možnosti podání žádosti o dotaci v dotačním programu Program obnovy
venkova 2018 od Královéhradeckého kraje (dále jen "POV").
POV - Účel 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti se zaměřuje mimo jiné na:
- kulturní a víceúčelová zařízení
- hřiště, sportoviště, tělovýchovná zařízení
- hasičské zbrojnice
- radnice
- ostatní zařízení občanské vybavenosti (např. pošty, knihovny, obchody…)
- v rámci účelu 1 lze financovat i technické vybavení stavby (např. vytápění, klimatizace…)
Ze zaměření dotace vyplývá, že bychom měli mít velice slušnou šanci uspět s žádosti o dotaci, jelikož
všechny položky plánovaného záměru jsou v tomto programu podporovány. Proto předsedající navrhl schválit
podání žádosti o dotaci pro financování 1. etapy přestavby v maximální výši a to 1,5 milionu Kč.
Částkou 1,5 milionu Kč by bylo možno dofinancovat 1. etapu přestavby čp. 99 na Obecní dům. V současnosti
disponujeme částkou cca 2,4 milionu Kč na úvěrovém účtu u ČSAS, dotací od SFŽP v rámci dotačního titulu Zelená
úsporám III ve výši cca 4,3 milionu Kč a rozpočet obce umožňuje uvolnit v letech 2018 a 2019 dalších cca 0,8
milionu Kč. Kdyby byla obci přidělena i tato dotace z POV Královéhradeckého kraje ve výší 1,5 milionu Kč, mohli
bychom zahájit 1. etapu přestavby čp. 99 o celkových nákladech cca 9 milionu Kč.
Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na projekt přestavby čp.
99 ve výši 1,5 milionu Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 - Projednání žádosti o finanční podporu pro Domácí hospic Duha, o.p.s., Hořice
Žádost o finanční dar požádal naší obec i Domácí hospic Duha, o.p.s. v Hořicích. Jelikož byly služby hospice
poskytovány v roce 2017 i našemu občanovi, bylo navrženo poskytnout dar na podporu činnosti ve výši 3 000,Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 3 000,- Kč pro Domácí hospic Duha, o.p.s. v Hořicích.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:25 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:

Starosta obce

Ověřovatelé:

17.2.2018
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

Jaroslav Stejskal ml.

______________________________

Jiří Hák

______________________________
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