Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 19. listopadu 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 dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je
přítomno 9 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Baudyš Petr ml., Baudyš Petr st., Kafka Jan, Mgr. Kafková Tereza, Stejskal Jaroslav ml., Stejskal
Jaroslav st., Stejskal Tomáš, Stejskalová Linda, Zajícová Danuše.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu ze 42. zasedání zastupitelstva obce ze dne 5. září 2018
Schválení zápisu z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. října 2018
Žádost o dotaci města Miletín ve výši 60.044,- Kč na provoz ZŠ a MŠ v Miletíně
Žádost obce Rohoznice na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz MŠ ve výši 20.000,- Kč
Žádost o dotaci 10.000,- Kč Diakonie ČCE
Žádost M. Pivinské o rozšíření veřejného osvětlení k čp. 3, 54, 76, 93 a 27
Návrh na prodej cesty - předkládá Jaroslav Stejskal ml.
Návrh na koupi p.p.č. 712/42 od Města Dvůr Králové n/L - předkládá Jaroslav Stejskal ml.
Návrh na zřízení parkovací plochy na st. p .č. 32 - předkládá Jaroslav Stejskal ml.
Návrh na realizaci výsadby na p.p.č. 705/1 - předkládá Jaroslav Stejskal ml.
Dohoda o provedení práce s Tomášem Stejskalem (refundace mzdy při školení velitelů)
Pamětní deska u lípy vysazené ke 100. výročí vzniku Československého státu
Rozsvícení betlému
Návrh rozpočtu obce Bílé Poličany na rok 2019
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání a vyzval přítomné k doplnění programu zasedání.
Doplněny byly body:


vodovodní přípojka k budoucímu RD na p.p.č. 712/5

Poté dal předsedající o návrhu programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19.11.2018
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 2 – Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva Jaroslava Stejskala st. a Danuši Zajícovou,
zapisovatelem Petra Baudyše st.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Jaroslava Stejskala st. a Danuši Zajícovou,
zapisovatelem Petra Baudyše st.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu ze 42. zasedání zastupitelstva obce ze dne 5. září 2018
Předsedající připomenul zásadní body zápisu ze 42. zasedání zastupitelstva obce ze dne 5. září 2018.
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis ze 42. zasedání zastupitelstva obce ze dne 5. září.2018.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Schválení zápisu z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. října 2018
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. října
2018. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. října 2018.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 5 - Žádost o dotaci města Miletín ve výši 60 044,- Kč na provoz ZŠ a MŠ v Miletíně
Město Miletín poslalo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bílé Poličany na činnost Základní školy Karla
Jaromíra Erbena a Mateřské školy Korálka v Miletíně na žáky s trvalým pobytem v Bílých Poličanech za rok 2018.
V diskuzi bylo konstatováno, že žádostí o dotace a dary je již hodně. Přesto by bylo ale rozumné zachovat princip,
že pokud se žadatel stará o občany Bílých Poličan nebo pokud školu, školku navštěvují poličanské děti, dotaci či
dar poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dotaci městu Miletín ve výši 60 044,- Kč na provoz ZŠ a MŠ.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 6 - Žádost obce Rohoznice na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz MŠ ve
výši 20 000,- Kč
Obec Rohoznice požádala naši obec o částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy v
Rohoznici. Náklady na 1 dítě byly vyčísleny částkou 5 000,- Kč. V současné době navštěvují rohoznickou školku 4
děti, požadovaná částka je tedy 20 000,- Kč. Předsedající dal o částečné úhradě neinvestičních nákladů hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje částečnou úhradu neinvestičních nákladů obci Rohoznice na provoz MŠ ve výši
20.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 - Žádost o dotaci 10.000,- Kč Diakonie ČCE
Další žádost o dotaci jsme obdrželi od Diakonie ČCE. Diakonie ČCE poskytovala v roce 2018 služby 2
občanům Bílých Poličan, bylo navrženo dotaci ve výši 10 000,- Kč poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dotaci ve výši 10 000,- Kč Diakonii ČCE ve Dvoře Králové nad Labem
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 8 - Žádost M. Pivinské o rozšíření veřejného osvětlení k čp. 3, 54, 76, 93 a 27
Žádost o rozšíření veřejného osvětlení (dále jen "VO") v lokalitě "za potokem"požádala, jménem obyvatel
bydlících v čp. 3, 54, 76, 93 a 27, Marcela Pivinská. V diskuzi bylo konstatováno, že VO je ze strany přístupových
cest k nemovitostem (vyjma čp. 27) podél silnice 284 realizováno.
V roce 2019 plánuje ČEZ Distribuce rekonstrukci sítě nízkého napětí (dále jen "NN") po celé obci. Současně s
tím bude probíhat i rekonstrukce VO, protože dojde ke zrušení některých sloupů NN. Nové vedení VO bude
realizováno současně s pokládáním kabelů NN jako přílož.
Až bude znám konkrétní rozsah a trasy vedení NN zastupitelstvo zváží případnou realizaci a rozsah rozšíření
VO.

Zastupitelstvo bere na vědomí žádost o rozšíření veřejného osvětlení M. Pivinské
K bodu 9 - Návrh na prodej cesty - předkládá Jaroslav Stejskal ml.
Jaroslav Stejskal ml. předložil návrh na prodej části cesty na p.p.č. 712/19 v úseku podél p.p.č. 712/2
Marcely Pivinské. Jelikož nedošlo k dohodě obce s M. Pivinskou o odprodeji části p.p.č. 712/2, nebude ani
výhledově v tomto úseku nová komunikace realizována. Proto p. Stejskal navrhuje část p.p.č. 712/19 odprodat.
Předsedající připomněl zastupitelům, že je již dlouhodobě přijata zásada obecní cesty a komunikace
neprodávat.
V diskuzi zaznělo jednomyslně, že prodej části p.p.č. 712/19 není v souladu s přijatou zásadou a nebude
realizován.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části p.p.č. 712/19.
Výsledek hlasování:

Pro 0, proti 9, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
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K bodu 10 - Návrh na koupi p.p.č. 712/42 od Města Dvůr Králové n/L - předkládá Jaroslav
Stejskal ml.
Jaroslav Stejskal ml. předložil návrh na odkoupení p.p.č. 712/42 za symbolickou částku od Města Dvora
Králové a realizovat zde alej stromů.
Předsedající připomněl, že s Městem Dvůr Králové již bylo v minulosti jednáno o prodeji p.p.č. 703/1
(pozemek v křižovatce u špýcharu) a námi navrhovaná cena nebyla akceptována. 703/1 byl odkoupen na cenu
60,- Kč m2. Dá se předpokládat, že přístup bude minimálně stejný a navíc je p.p.č. 712/42 dobře využitelný trvalý
travní porost. I v případě přistoupení na cenu 60,- Kč/m2 by byla cena pozemku 219 600,- Kč.
V současné době má obec Bílé Poličany jiné priority a to zejména realizaci přestavby čp. 99, rekonstrukce
VO v souvislosti s rekonstrukcí NN, byty, plynofikace čp. 61. Koupě pozemku a výsadba aleje není nyní v plánu.
Předkládající navrhl, že osobně z vlastní iniciativy zjistí možnosti a podmínky případného nákupu p.p.č.
712/42.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr nákupu p.p.č. 712/42.
Výsledek hlasování:

Pro 0, proti 9, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
K bodu 11 - Návrh na zřízení parkovací plochy na st. p. 32 - předkládá Jaroslav Stejskal ml.
Jaroslav Stejskal ml. předložil návrh na zřízení parkovací plochy na st. p. 32 (za obecním úřadem v místě
bývalého skleníku). Předsedající připomněl, že se o zřízení parkovacích míst už jednalo a bylo konstatováno, že se
na předmětném místě plánuje ČOV pro budovu čp. 10 a bude tam vedena kanalizace. S realizací parkovacích míst
je tedy nutné počkat na dokončení výstavby ČOV a kanalizace.

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh na zřízení parkovacích míst.
K bodu 12 - Návrh na realizaci výsadby na p.p.č. 705/1 - předkládá Jaroslav Stejskal ml.
Další návrh předložil opět Jaroslav Stejskal ml. Jedná se o realizaci výsadby na 705/1, aby byl eliminován
výhled na skladovací plochu před garážemi.
Byly předloženy 3 návrhy. Předsedající opět připomněl, že se o výsadbě již jednalo a bylo konstatováno, že
výsadba na 705/1 bude řešena komplexně s parkovou úpravou související s přestavbou čp. 99.

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh na výsadbu na 705/1.
K bodu 13 - Dohoda o provedení práce s Tomášem Stejskalem (refundace mzdy při školení
velitelů)
Předsedající navrhl uzavřít Dohodu o provedení práce s Tomášem Stejskalem za účast na školení velitelů
SDH. Jedná se o částku 1 179,- Kč. Jelikož musí být od 1.1.2018 jakýkoliv pracovně právní vztah zastupitele
schválen zastupitelstvem, dal o návrhu uzavření Dohody o provedení práce se zastupitelem Tomášem Stejskalem
předsedající hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dohodu o provedení práce ve výši 1 179,- Kč s Tomášem Stejskalem.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
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K bodu 14 - Pamětní deska u lípy vysazené ke 100. výročí vzniku Československého státu
V září 2018 byla vysazena v prostoru u obecního úřadu a čp. 99 lípa ke 100. výročí vzniku samostatného
Československého státu. Bylo by vhodné tuto informaci u vysazené lípy prezentovat a zachovat pro další
generace. Jednou z možností je umístění kamene, na kterém bude osazena pamětní deska s připomenutím
události.
V diskuzi zaznělo několik návrhů na provedení a použitý materiál. Jelikož nikdo ze zastupitelů nezná
možnosti kameníků ani cenové relace jednotlivých materiálů (pískovec, žula, čedič), byli požádání manželé
Kafkovi, aby zjistili možnosti a cenové relace. Definitivní stanovisko bude přijato po doplnění informací na jednom
z příštích zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o přípravě pamětní desky u lípy vysazené ke 100.
výročí vzniku Československého státu
K bodu 15 - Rozsvícení betlému
Předsedající připomněl, že se opět blíží první adventní neděle a tím i rozsvícení poličanského dřevěného
vyřezávaného betlému. Datum rozsvícení betlému bylo stanoveno na předvečer první adventní neděle na sobotu
1. prosince 2018 na 18 hodin. Jelikož se očekává pravé adventní mrazivé počasí předsedající navrhl podávat
občerstvení pro zahřátí v režii obce. Podávání občerstvení zabezpečí Petr Baudyš st.
Brigáda na stavbu betlému byla naplánována na sobotu 1. prosince 2018, sraz u budovy čp. 99 bude v 10
hodin. Dopravu zabezpečí Jan Kafka.
Místní občané si opět připravili krátké kulturní pásmo. Ozvučení pro pěvecký sbor zabezpečí Petr Baudyš ml.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o rozsvícení betlému
K bodu 16 - Návrh rozpočtu obce Bílé Poličany na rok 2019
Předsedající zahájil diskusi k návrhu rozpočtu na rok 2019. Po delší diskuzi bylo konstatováno, že nelze v
jednotlivých kapitolách přesně předvídat příjmy a zejména výdaje. Navrhovaný rozpočet vychází ze skutečnosti
roku 2018 a byl upraven v souladu se záměrem realizovat přestavbu čp. 99.
K dalším kapitolám nebyly vzneseny zásadní připomínky a další návrhy. Předsedající dal o návrhu rozpočtu
na rok 2019, ve znění zveřejněného návrhu, hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce pro rok 2019, jako přebytkový v odvětvovém třídění s celkovými
příjmy: 2 632 761,- a výdaji: 2 232 357,-Kč. Z přebytku rozpočtu ve výši: 400 404,- Kč budou hrazeny závazky obce
v rámci úvěrů od České spořitelny a.s.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Současně byl předložen k diskuzi i aktualizovaný Střednědobý výhled rozpočtu obce. Po diskuzi o výši
položek v dokumentu byli zastupitelé ubezpečeni účetní obce o správnosti předloženého dokumentu. Poté dal
předsedající o Střednědobém výhledu rozpočtu obce na roky 2018 - 2021 hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce pro rok 2019 - 2021
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
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K bodu 17 - Různé


vodovodní přípojka k budoucímu RD na p.p.č. 712/5 - předkládá Jaroslav Stejskal ml.

Jaroslav Stejskal ml. konstatoval, že se připravuje zřízení vodovodní přípojky k p.p.č. 712/5. Přípojka bude
dodavatelem povolena v celé délce od hlavního vodovodního řádu. S umístěním vodovodní přípojky na
pozemcích obce nebude problém. Definitivní stanovisko obce bude sděleno po dokončení projektové
dokumentace a předložení situace.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace v různém
K bodu 18 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:46 hodin.

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

20.11.2018
Petr Baudyš st.

Starosta obce

Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé:

Jaroslav Stejskal st.

______________________________

Danuše Zajícová

______________________________
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