Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 11. února 2019
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 7 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
Tomáš, Zajícová Danuše.
Omluveni: Stejskal Jaroslav st. , Stejskalová Linda

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

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu ze 3. zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. prosince 2018
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu na p.p.č 712/5
Schválení odměny zastupiteli
Dohoda o provedení práce s Lindou Stejskalovou
Informace o průběhu přestavby čp. 99
Různé
Došlá pošta

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





Informace ze setkání s Policií ČR
Žádost o finanční podporu sociálních služeb na rok 2019 Pečovatelské služby Dvůr Králové nad
Labem
Delegace k jubilujícím občanům
Informace o přezkumu hospodaření obce Bílé Poličany za rok 2018

Poté dal předsedající o návrhu programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 4. zasedání zastupitelstva obce dne 11.2.2019
Výsledek hlasování:

Pro 7, 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.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Petra Baudyše ml. a Jana Kafku.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu ze 3. zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. prosince 2018
Předsedající připomenul zásadní body zápisu ze 3. zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. prosince 2018.
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis ze 3. zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. prosince 2018
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu na p.p.č 712/5
ČEZ Distribuce, a.s. předložila obci návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu na p.p.č 712/5 - elektrická přípojka Jaroslav Stejskal. Po obecních pozemcích bude veden
kabel asi v délce 2 metrů. ČEZ Distribuce a.s. navrhuje úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1 000,- Kč bez
DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu provést stavbu na p.p.č 712/5.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 5 - Schválení odměny zastupiteli
V usnesení 1. ustavujícího zastupitelstva dne 29.10.2018 byly schváleny odměny starostovi, místostarostovi
a zastupitelům, kteří jsou zároveň členy výborů. V zastupitelstvu jsou ale také zastupitelé, kteří členy výboru
nejsou. Pro tyto členy zastupitelstva je tedy potřebné nově schválit odměnu. Předsedající navrhuje schválit
měsíční odměnu ve výši 632,- Kč hrubého tj. 500,- Kč čistého od 1.3.2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje od 1.3.2019 měsíční odměnu ve výši 632,- Kč hrubého tj. 500,- Kč čistého pro
neuvolněné členy zastupitelstva.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 6 - Dohoda o provedení práce s Lindou Stejskalovou
Jakýkoliv pracovně právní vztah obce se zastupiteli musí být schválen zastupitelstvem obce. Předsedající
navrhuje uzavřít Dohodu o provedení práce (dále jen "DPP") se zastupitelkou Lindou Stejskalovou na úklidové
práce v budově čp. 10 za období 1 - 2/2019 ve výši 2 400,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o provedení práce se zastupitelkou Lindou Stejskalovou na úklidové práce
v budově čp. 10 za období 1 - 2/2019 ve výši 2 400,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 - Informace o průběhu přestavby čp. 99
Předsedající přednesl informace o činnostech souvisejících s plánovanou přestavbou obecního domu čp. 99.
První informace se týkala našeho snažení zřídit novou přípojku elektrické energie. ČEZ, a.s. přislíbil, že
budou-li vhodné klimatické podmínky, bude přípojka realizována v lednu 2019. Přestože klimatické podmínky v
lednu 2019 byly příznivé a nevymykaly se lednovým teplotám, nebyla přípojka realizována. Po 28. únoru byly
opět vzneseny dotazy na zástupce ČEZ, a.s., co je důvodem nezrealizování přípojky ve slíbeném termínu,
konkrétní odpovědi se nám však nedostalo.
V lednu 2019 byly valorizovány rozpočty na stavební práce, zdravotechniku a vodoinstalaci, elektroinstalaci,
vytápění a vzduchotechniku. Naše rozpočty byly z roku 2017 a bylo potřebné se aktualizovat na ceny 2019. Po
valorizaci rozpočtů došlo k navýšení cen cca o 650 000, Kč na celkových 12 858 202,- Kč. Tato částka byla také
použita v žádosti o dotaci na přestavbu obecního domu čp. 99.
Ve spolupráci s firmou DRAG s.r.o. byla připravena žádost o dotaci se všemi potřebnými přílohami (celkem 9
ks příloh), byla pořízena nová fotodokumentace interiérů. Žádost o dotaci se všemi dokumenty byla odeslána DS
na Ministerstvo pro místní rozvoj 30. ledna 2019.
Celková částka investic je 12 858 202,- Kč, požadovaná dotace je ve výši 9 000 741,- Kč, podíl obce Bílé
Poličany je 3 857 461,- Kč.

Zastupitelstvo beze na vědomí informace o průběhu přestavby čp. 99.
K bodu 8 - Různé


Informace ze setkání s Policií ČR - 19.12.2018 se konalo ve Dvoře Králové nad Labem (dále jen
"DKnL") setkání starostů se zástupci Policie ČR, kterého se za obec Bílé Poličany zúčastnil
předsedající. Přítomným byla sdělena informace o činnosti policie v okrsku DKnL, o
bezpečnostní situaci, objasněnosti trestné činnosti apod. Podstatná část setkání byla
věnována dotazům starostů.
Z dotazů vyplynulo, že všichni máme stejné problémy a požadavky. Zejména se jednalo o
dodržování maximální povolené rychlosti v obci, měření rychlosti a omezení průjezdu těžkých
nákladních vozidel. Z vyjádření zástupců PČR jednoznačně vyplynulo, že omezení průjezdu
těžkých nákladních vozidel není možné, pokud jsou silnice a zejména mostní konstrukce
dimenzovány na příslušné zatížení.
Měření rychlosti PČR je možné pouze sporadicky, PČR nemá kapacity na pravidelné měření
rychlosti. Byla diskutována i možnost stacionárních radarů se záznamem. V této oblasti je
spolupráce s Městem DKnL problematická, jelikož nejsou volné kapacity na řešení přestupků.
Některé obce již s DKnL jednaly, neúspěšně.
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Žádost o finanční podporu sociálních služeb na rok 2019 Pečovatelské služby Dvůr Králové nad
Labem. Tak jako každý rok tak i letos jsme obdrželi žádost o finanční podporu od Pečovatelské
služby DKnL. V současném období Pečovatelská služba neposkytuje služby žádnému občanu
Bílých Poličan, proto byl předložen návrh sociální služby v letošním roce nepodpořit.
Zastupitelé navrhují uplatnit schválenou zásadu - poskytovat podporu a dotace pouze těm,
kteří se starají o naše občany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční podporu sociálních služeb na rok 2019 Pečovatelské služby Dvůr Králové
nad Labem.
Výsledek hlasování:

Pro 0, proti 7, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.



delegace k lubilujícím občanům. V měsíci únoru máme jediného jubilanta a to pana Emanuela
Matyse. Ke gratulaci byla určena delegace ve složení Danuše Zajícová a Tomáš Stejskal.

Zastupitelstvo bere na vědomí delegaci k jubilujícím občanům



Informace o přezkumu hospodaření obce Bílé Poličany za rok 2018. Byla dokončena kontrola
hospodaření obce Bílé Poličany za období 2018.
Kontrola proběhla bez větších závad. Byly jsme vyzváni k doplnění informací ohledně
inventarizace majetku obce a bylo konstatováno, že smlouva o dodání DA byla zveřejněna v
registru smluv se zpožděním.
Všechny ostatní kontrolované oblasti byly, tak jak je u nás obvyklé, bez závad.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o kontrole hospodaření obce Bílé Poličany za 2018
K bodu 9 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:15 hodin.

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

11. 2. 2019
Petr Baudyš st.

Starosta obce

Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé:

Jan Kafka

______________________________

Petr Baudyš ml.

______________________________
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