Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 24. června 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 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 st., Stejskal
Tomáš, Zajícová Danuše, Stejskal Jaroslav ml. , Stejskalová Linda

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

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 6. zasedání zastupitelstva dne 27. dubna 2019
Žádost o finanční podporu Oblastní charity Červený Kostelec, Hospice Anežky České
Závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok 2018, účetní závěrka
Opatření k nápravě chyb a nedostatků
Informace z jednání se Státním pozemkovým úřadem a Jaroslavou Sauerovou
Veřejná sbírka pro podporu pozůstalých po Rudolfu Štosovi
Den obce Bílé Poličany
Různé
Došlá pošta

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






žádost p. Davida Hlouška o zrušení výpovědi z bytu
žádost p. Filipa Hrnčíře o rekonstrukci bytu v 1. NP čp. 10
žádost o finanční dar Domácího hospice Duha, o.p.s.
informace o průběhu přestavby čp. 99
lávka u Zajíců

Poté dal předsedající o návrhu programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 7. zasedání zastupitelstva obce dne 24. 6. 2019
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

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

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu ze 6. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. května 2019
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 6. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. května 2019.
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. května 2019
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Žádost o finanční podporu Oblastní charity Červený Kostelec, Hospice Anežky České
Žádost o libovolný příspěvek poslal Hospic z Červeného Kostelce. Po delší diskuzi bylo konstatováno, že naše
obec dobrovolně přispívá na školy, školky, Diakonii, knihovně, plánuje investice, a proto další dary již nejsou
reálné. Přestože si zastupitelé uvědomují význam a důležitost činnosti hospice, převládl názor, že tento dar není
možno opět poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Hospic Červený Kostelec
Výsledek hlasování:

Pro 0, proti 9, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
K bodu 5 - Návrh Závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok 2018, účetní závěrka
K tomuto bodu obdrželi všichni zastupitelé podkladové materiály: Závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok
2018 včetně příloh tzn. FIN 2-12M, Rozvaha, Příloha, Výkaz zisků a ztrát., Všechny materiály, které tvoří
Závěrečný účet obce za rok 2018 jsou vyvěšeny na úřední desce obce a jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním
úřadě v Bílých Poličanech a na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.
Podrobný výklad a vysvětlení ke všem materiálům podala účetní paní Linda Stejskalová.
Předsedající projednal každý materiál jednotlivě a uzavřel příslušným usnesením.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje účetní závěrku za rok 2018 obce Bílé Poličany bez výhrad.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok 2018 v celkových
příjmech 4.154.612,90 Kč a ve výdajích 3.293.868,23 Kč s výhradou zjištěných nedostatků.

Usnesení bylo schváleno
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K bodu 6 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků
Dále byl předložen návrh Opatření, vyplývající ze závěrů přezkoumání hospodaření obce Bílé Poličany za rok
2018. Bylo důrazně starostovi uloženo zveřejňovat smlouvy na veřejné zakázky v termínu v souladu se zákonem
134/2016 Sb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo přijímá a schvaluje Opatření k nápravě nedostatků - zveřejňovat smlouvy na veřejné zakázky
v termínu v souladu se zákonem 134/2016 Sb.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 - Informace o jednání se Státním pozemkovým úřadem a Jaroslavou Sauerovou
Po delším hledání společných termínů na setkání pracovníků SPÚ a Geovap s paní Jaroslavou Sauerovou se
10. 6. 2019 uskutečnilo jednání o způsobu provedení Komplexních pozemkových úprav na pozemcích paní
Sauerové. Paní Sauerová nesouhlasí s navrženými změnami a požaduje úpravy, které nejsou v souladu se
zásadami při tvorbě úprav.
Po několikahodinovém jednání bylo konstatováno, že budou hledána řešení, která budou vyhovovat oběma
stranám.

Zastupitelé berou na vědomí informaci o průběhu jednání SPÚ a Jaroslavy Sauerové
K bodu 8 – Veřejná sbírka pro podporu pozůstalých po Rudolfu Štosovi
Při výkonu své funkce byl zastřelen místostarosta obce Dražůvky pan Rudolf Štos. Jelikož se jedná o lidskou
tragédii, uspořádalo město Kyjov veřejnou sbírku na podporu pozůstalé rodiny. Po krátké diskusi bylo
jednomyslně navrženo poskytnout do sbírky 1 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 000,- Kč do veřejné sbírky pořádané
Městem Kyjov za účelem pomoci rodině místostarosty obce Dražůvek formou daru. Konání veřejné sbírky bylo
osvědčeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, dne 30. 5. 2019, čj. JMK/77707/2019. Číslo transparentního
účtu je: 115-9528350237/0100.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 - Den obce Bílé Poličany
Den obce se bude konat poslední srpnovou sobotu tj. 31. 8. 2019.
Bylo jednáno s provozovateli pohostinství Pod Vinicí o rozsahu zabezpečení venkovního občerstvení. Tak
jako v loňském roce zabezpečí veškeré občerstvení provozovatel pohostinství Radka Voženílková.
Návrhy na program Dne obce, rozdělení úkolů:
pozvánky a plakáty
malování na obličej
hry pro děti
cvrkací kuličky
hudba
loutkové divadlo
dravci

- Petr Baudyš st.
- Petr Baudyš st. (Hana Baudyšová ml.)
- Martina Holmanová, Mgr. Tereza Kafková
- Jaroslav Stejskal st.
- Michal Hrnčíř (Filip Hrnčíř)
- Danuše Zajícová
- Jan Kafka
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rogalo
ohňostroj
skluzavka

- Jaroslav Stejskal st. (Josef Kňourek)
- Jan Kafka
- Baudyš (Nosek)

K zabezpečení Dne obce bude ještě svolána pracovní porada dle potřeby.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o přípravě Dne obce 2019
K bodu 10 – Různé
-

žádost p. Davida Hlouška o zrušení výpovědi z bytu. Žadatelé byli osobně zasedání přítomni a svou
žádost odůvodnili složitou rodinnou situací a skutečností, že nemají náhradní bydlení. Vzhledem ke
skutečnosti, že mají k datu zasedání veškeré dluhy splaceny, bylo navrženo výpověď zrušit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zrušení výpovědi z nájmu bytu v čp. 10 Davidu Hlouškovi.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 1, zdrželi se 1

Usnesení bylo schváleno.
-

žádost p. Filipa Hrnčíře o rekonstrukci bytu v čp. 10 (po Pavlu Langrovi). Žadatel seznámil zastupitele
s požadovanými změnami. Jedná se zejména o instalaci zárubní a dveří u WC, koupelny, odvětrání
koupelny a zřízení sádrokartonových podhledů. Rozsah prací by byl proveden kvalifikovaně svépomocí,
odhadované náklady cca 50 000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci bytu v 1. NP čp. 10.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
-

žádost o finanční dar Domácího hospice DUHA, o.p.s. Dle přijaté zásady bylo navrženo poskytovat dary
pouze organizacím, které pečují o naše občany. Jelikož v současném období není v péči hospice žádný
z občanů Bílých Poličan, nebude dar poskytnut.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Domácí hospic DUHA, o.p.s.
Výsledek hlasování: Pro 0, proti 9, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
-

Informace o průběhu přestavby čp. 99. Pozitivní informace je, že byly zahájeny práce na dlouho
očekávané přípojce NN. Byly zahájeny zemní práce a připojení se očekává v nejbližších dnech.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o průběhu přestavby čp. 99
-

Jan Kafka podal informaci o rekonstrukci lávky „u Zajíců“.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o rekonstrukci lávky
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K bodu 11 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:55 hodin.

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

25. 6. 2019
Petr Baudyš st.

Starosta obce

Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé:

Jan Kafka

______________________________

Jaroslav Stejskal ml.

______________________________
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