Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 4. března 2015.
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.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Schválení programu jednání
Schválení zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.1.2015
Určení ověřovatelů
Žádost města Miletín o příspěvek na hasičskou cisternu
Žádost Oblastní charity Červený Kostelec o finanční dar pro Domov Svatého Josefa v Žirči
Smlouva o dodávkách nových verzí systému Gramis, Smlouva o technické podpoře
Určení delegáta k zastupování Obce Bílé Poličany na Valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.
Návrh Vyhlášky O zákazu podomního a pochůzkového prodeje
Návrh Vyhlášky O odpadech
Návrh Vyhlášky O vlajce a znaku obce
Návrh Vyhlášky O místních poplatcích
Výroba informačních cedulí o zákazu podomního prodeje
Žádost o umístění vysílacího bodu na budově školy - Dürrer
Zřízení platební karty k obecnímu účtu
Změna dodavatele energie
Další postup při realizaci Komplexních pozemkových úprav (KPÚ), KPÚ obecních pozemků
Co se starým inventářem z obecní prodejny
Závěry z prohlídky toku Trotinka a obce dne 8.2.2015
Úprava a dosadba veřejné zeleně
Změna úředních hodin
Žádost o prodej p.p.č. 983, paní Monika Matysová čp. 36
Delegace k jubilujícím občanům
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání a vyzval k jeho doplnění. Do bodu Různé bylo doplněno:
a)
b)
c)
d)

Informace o jednání s Úřadem práce (ÚP)
Informace o jednání se Správou a údržbou silnic (SÚS)
Hák, zákaz stání na komunikacích
Informace o dotačním programu Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta - p. Kafka

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program jednání.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 2 - Schválení zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající připomenul zásadní body zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva dne 28.1.2015. K zápisu nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis ze 4. zasedání zastupitelstva dne 28.1.2015.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 – Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva J. Stejskala st. a J. Stejskala ml.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu J. Stejskala st. a J. Stejskala ml.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Žádost města Miletín o příspěvek na hasičskou cisternu
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí Města Miletín o finanční příspěvek na hasičskou cisternu. Po diskusi bylo
konstatováno, že naše JPO má k dispozici techniku, která také potřebuje opravy, což už zatěžuje obecní rozpočet a není
možné na cisternu poskytnout příspěvek. Navíc se plánuje v rámci JPO spolupráce s ÚHŠ Bílé Poličany. P. Stejskal st.
doplnil, že i z plošného pokrytí HZS není nezbytné příspěvek poskytovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje finanční příspěvek na hasičskou cisternu Městu Miletín.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 5 – Žádost Oblastní charity Červený Kostelec o finanční dar pro Domov Svatého Josefa v Žirči
Žádost o finanční dar poslala Oblastní charita z Červeného Kostelce pro Domov Svatého Josefa v Žirči. Po delší
diskuzi bylo konstatováno, že naše obec dobrovolně přispívá na školy, školky, Diakonii, knihovně, plánuje investice, a
proto další dary již nejsou reálné. V současné době Domov Svatého Josefa z Žirči neposkytuje služby žádnému z našich
občanů. Přestože si zastupitelé uvědomují význam a důležitost činnosti Domova Svatého Josefa v Žirči, převládl názor, že
tento dar již není možno poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje finanční dar pro Oblastní charitu z Červeného Kostelce pro Domov Svatého Josefa v Žirči
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 – Smlouva o dodávkách nových verzí systému Gramis, Smlouva o technické podpoře
Předsedající seznámil s obsahem Smlouvy o dodávkách nových verzí systému Gramis s ing. Lepšem. Vysvětlil
využitelnost systému GRAMIS, jeho potřebnost zejména s plánovanými Komplexními pozemkovými úpravami i k běžné
agendě týkající se katastrálního území Bílé Poličany. Navrhovaná cena za aktualizace programu na 1 rok je 5 900,- Kč +
DPH. Druhá smlouvy s ing. Lepšem je o technické podpoře.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s ing. Lepšem o dodávkách nových verzí systému Gramis a o technické
podpoře systému Gramis.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 – Určení delegáta k zastupování Obce Bílé Poličany na Valné hromadě společnosti Vodovody
a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Dne 3. června 2015 se koná Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Za Obec Bílé
Poličany byl jako delegát navržen p. Petr Baudyš st.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje p. Petra Baudyše st. jako delegáta k zastupování Obce Bílé Poličany na Valné hromadě
společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 8 – Návrh vyhlášky O zákazu podomního a pochůzkového prodeje
Zastupitelstvu byl předložen návrh vyhlášky číslo V-1/2015 O zákazu podomního a pochůzkového prodeje. Po
diskuzi a doplnění byl návrh navržen na schválení. Vyhláška bude ještě zaslána na kontrolu Ministerstvu vnitra
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Hradec Králové. Po vyjádření a případných úpravách bude
vyhláška předložena k definitivnímu schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh vyhlášky č. 1/2015 O zákazu podomního a pochůzkového prodeje.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Návrh vyhlášky O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bílé Poličany
Zastupitelstvu byl předložen návrh vyhlášky č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bílé Poličany.
Po diskuzi a doplnění byl návrh navržen na schválení. Vyhláška bude ještě zaslána na kontrolu Ministerstvu vnitra
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Hradec Králové. Po vyjádření a případných úpravách bude
vyhláška předložena k definitivnímu schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh vyhlášky č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bílé Poličany.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 10 – Návrh vyhlášky O vlajce a znaku obce
Zastupitelstvu byl předložen návrh vyhlášky č. 3/2015 O vlajce a znaku obce. Po diskuzi a doplnění byl návrh
navržen na schválení. Vyhláška bude ještě zaslána na kontrolu Ministerstvu vnitra odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly oddělení dozoru Hradec Králové. Po vyjádření a případných úpravách bude vyhláška předložena k definitivnímu
schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh vyhlášky č. 3/2015 O vlajce a znaku obce.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 11 – Návrh vyhlášky O místních poplatcích
Zastupitelstvu byl předložen návrh vyhlášky č. 4/2015 O místních poplatcích. Po diskuzi a doplnění byl návrh
navržen na schválení. Vyhláška bude ještě zaslána na kontrolu Ministerstvu vnitra odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly oddělení dozoru Hradec Králové. Po vyjádření a případných úpravách bude vyhláška předložena k definitivnímu
schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh vyhlášky č. 4/2015 O místních poplatcích.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 12 – Výroba informačních cedulí o zákazu podomního prodeje
Jelikož zastupitelstvo obce Bílé Poličany schválilo návrh vyhlášky O zákazu podomního a pochůzkového prodeje, je
nutné vyrobit a připravit k instalaci informační tabulky. Text na informační tabulky bude "Zákaz podomního a
pochůzkového prodeje na území obce". Budou vyrobeny 3 kusy informačních tabulek dle cenové nabídky č. CN15-126
firmy INKA - dopravní značení, Obránců Míru 258, Předměřice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výrobu 3 kusů informačních tabulek s textem " Zákaz podomního a pochůzkového
prodeje na území obce ".
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 13 - Žádost o umístění vysílacího bodu na budově školy - Dürrer
Předsedající zastupitelům předložil žádost o umístění vysílacího bodu na budově školy od p. Dürrera. Po diskuzi
bylo konstatováno, že požádáme o specifikaci zařízení, jeho příkonu a výši nájemného. Podmínkou pro případné
umístění zařízení je instalace podružného odpočtového zařízení a pojištění poskytovatele za škody na majetku.
Zastupitelstvo rozhodne o umístění zařízení až po dodání požadovaných údajů.

Zastupitelé berou žádost o umístění vysílacího bodu na budově školy na vědomí
K bodu 14 - Zřízení platební karty k obecnímu účtu
Na základě informací z ČSAS je možné platební kartu k běžnému účtu obce Bílé Poličany zřídit. Musí být ale vydána
na konkrétní osobu. Po diskuzi, ve které zaznělo, že nemá nikdo zájem mít platební kartu na své jméno, bylo navrženo,
aby platební karta nebyla vydána.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje vydání platební karty k běžnému účtu Obce Bílé Poličany.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 15 - Změna dodavatele energie
Opět jsme obdrželi od Aleše Matlochy analýzu úspor na elektrické energii při změně dodavatele. Ze zaslané analýzy
vyplývá, že největší úspory jsou od dodavatele Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, Praha 4 a to ve výši cca
16000,- Kč.
Po diskuzi nad možným vývojem cen a případnými poplatky za změnu dodavatele elektrické energie v budoucnosti,
dal předsedající o změně dodavatele hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje změnu dodavatele elektrické energie z ČEZ, a.s. na Amper Market, a.s., Antala Staška
1076/33a, Praha 4.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 16 - Další postup při realizaci Komplexních pozemkových úprav (KPÚ)
Po schválení záměru KPÚ na minulém zasedání zastupitelstva, byla informace zveřejněna na úřední desce, na
elektronické úřední desce a byla po celou dobu hlášena obecním rozhlasem. Přesto máme v současné době pouze 3
zájemce o KPÚ o celkové výměře cca 20 ha.
Po diskuzi, proč není o tak důležité dílo mezi majiteli zájem, bylo navrženo zvýšit informovanost občanů a
uspořádat veřejné setkání občanů s ing. Josefem Kutinou, vedoucím trutnovské pobočky Státního zemědělského úřadu.
S ing. Kutinou bylo již jednáno a je ochoten do Bílých Poličan přijet. Písemná pozvánka na veřejné setkání bude zaslána i
majitelům pozemků, kteří nebydlí v Bílých Poličanech. I Obec Bílé Poličany je vlastníkem zemědělské půdy, měla by také
podat žádost o realizaci KPÚ.
Termín konání veřejného informativního setkání občanů s pracovníky SPÚ byl navržen na středu 8. dubna 2015 od
17 hodin v Pohostinství Pod Vinicí V Bílých Poličanech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje veřejné informativní setkání občanů s pracovníky SPÚ dne 8. dubna 2015 od 17 hodin v
Pohostinství Pod Vinicí V Bílých Poličanech.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 17 - Co se starým inventářem z obecní prodejny
Po rekonstrukci prodejny pro nového provozovatele COOP Nová Paka, bylo staré vybavení prodejny převezeno do
skladu ve špýchaře. Jedná se zejména o regály, prodejní pulty a staré lednice. Lednice jsou nefunkční, regály a prodejní
pulty jsou zachovalé, nicméně nejsou využitelné.
Část bude použita do hasičské zbrojnice, zbytek bude zlikvidován při sběru velkoobjemového odpadu.
Nefunkční lednice budou zlikvidovány při jarním svozu nebezpečného odpadu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje likvidaci vyřazeného inventáře z prodejny.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 18 - Závěry z prohlídky toku Trotinka a obce dne 8.2.2015
Při prohlídce obce Bílé Poličany a toku Trotinka byly zjištěny závady a nedostatky, které bude nutno průběžně řešit.
Jedná se zejména o probírku břehového porostu podél téměř celého toku Trotinka, který je nutno odstranit zejména z
protipovodňových důvodů. Jelikož kácení dřevin na významném krajinném prvku, kterým vodní tok je, vyžaduje
vyjádření Odboru životního prostředí, bude realizace provedena na podzim, nyní bude podána pouze žádost a stanoven
rozsah prací.
Dále by bylo prospěšné zabezpečit stávající narušenou kamennou zeď u špýcharu, aby se zabránilo další devastaci a
případnému rozkrádání. Znamená to vybudovat novou celistvou betonovou krycí vrstvu.
Dalším problémem začíná být rozpadající se asfaltová plocha před prodejnou, vybudovaná v 80-tých letech. Bylo
navrženo vyhotovení návrhu řešení a cenového návrhu na opravu.
Mezi drobné nedostatky patří korodující informační cedule na zastávkách autobusů. Bylo navrženo vyrobit nové,
plastové se znakem obce Bílé Poličany.
Při prohlídce byl také prohlédnut prostor za špýcharem, kde bude realizována elektrická přípojka k 731/1. Bylo
navrženo, aby při výkopových pracích byl k silovému kabelu také položen kabel k budoucímu veřejnému osvětlení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje
a)
b)
c)
d)

probírku břehového porostu podél téměř celého toku Trotinka - podání žádosti
vybudovat novou betonovou krycí vrstvu kamenné zdi u špýcharu
výrobu nového plastového označení zastávek autobusu
pokládku kabelu k budoucímu veřejnému osvětlení na p.p.č. 705/1

Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 19 - Úprava a dosadba veřejné zeleně
Po prohlídce obce dne 8.2.2015 byl zjištěn stav dřevin v obci. Z prohlídky vyplývá, že nás v nejbližší době čekají
nezbytné úpravy zeleně. Některé dřeviny jsou poškozené, nemocné nebo přestárlé. Keřový porost v prostoru před
špýcharem již neplní původní estetickou funkci, ale hlavně výrazně brání ve výhledu při průjezdu křižovatkou.
Úpravu a dosadbu dřevin je ale nutné provést postupně, po etapách a v souladu s projektovou dokumentací K.
Sinkoviszové.
Předsedající informoval zastupitele o poradě se zahradníkem p. Evženem Karbanem, ze které vyplývá, že je možné
kontejnerované stromy i keře vysazovat na jaře i na podzim. Dále předsedající připomněl podmínky pro kácení dřevin
rostoucích mino les a doporučil, aby byla 1. etapa obnovy realizována ještě na jaře 2015.
Po diskuzi bylo navrženy pro 1. etapu následující úpravy:
a) Odstranění keřů v křižovatce před špýcharem
b) Pokácení 4 kusů bříz před požární zbrojnicí
c) Pokácení poškozené olše u potoka za Pekárkovými
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d) Dosazení poškozené olše u prodejny
e) Výsadba stromu před špýcharem
f) Výsadba Korejské jedle před školou
Provedením realizace výsadby byl navržen p. Evžen Karban, který s obcí dlouhodobě a spolehlivě spolupracuje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje odstranění keřů v křižovatce před špýcharem, pokácení 4 kusů bříz před požární zbrojnicí a
poškozené olše u Pekárkových, výsadbu nové olše u prodejny, stromu před špýcharem a Korejské jedle před školou.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 20 - Změna úředních hodin
Předsedající vysvětlil svou pracovní situaci a oznámil zastupitelům změnu úředních hodin ze středy od 15:00 hodin
do 17:00 hodin na pondělí ve stejném rozsahu tj. od 15:00 hodin do 17:00 hodin. Úřední hodiny účetní obce se nemění a
zůstávají každou sudou sobotu v době od 8:00 hodin do 10:00 hodin.

Zastupitelé berou změnu úředních hodin na vědomí.
K bodu 21 - Žádost o prodej p.p.č. 983, paní Monika Matysová čp. 36
Paní Monika Matysová požádala o prodej p.p.č. 983. Pozemková parcela p.p.č. 983 obklopuje stavební parcelu
p.p.č. 75, je po generace majiteli čp. 36 využívána. Nyní je p.p.č. 75 ve vlastnictví paní Moniky Matysové a ta chce
2
vlastnictví pozemků sladit s fyzickým stavem. Po diskusi bylo navrženo, aby byla p.p.č. 983 o výměře 352 m prodána,
jelikož je pro Obec Bílé Poličany nevyužitelná.
Návrh usnesení:
2

Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje p.p.č. 983 o výměře 352 m předem známému zájemci Monice Matysové,
Bílé Poličany čp. 36.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 22 - Delegace k jubilujícím občanům
V měsících březnu a dubnu máme celkem 4 jubilanty. Jubilanty navštíví delegace v tomto složení:
a)
b)
c)
d)

Monika Matysová
Jaroslav Zounar
Jaroslava Stránská
Jiří Hák

Stejskal J. ml. Baudyš ml.
Stejskal T., Baudyš st.
Baudyš st., Kafka
Baudyš st., Stejskal T.

Zastupitelé berou delegace k jubilantům na vědomí.
K bodu 23 - Různé
a)

Bylo jednáno se SÚS p. Všetečkou, vedoucím cestmistrovství Dvůr Králové nad Labem, o umístění
informačních cedulí o zákazu podomního prodeje - není možno na pozemky SÚS instalovat. Je
možno instalovat na pozemek obce s vyjádřením SÚS. Dále bylo jednáno i s ing. Javůrkem,
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dopravním inženýrem z DI Trutnov, na dopravní značení také není možno informační cedule
instalovat.
b) Bylo jednáno o stavu dlážděné silnice v Bílých Poličanech, velká investice se nepřipravuje. Jediným
vstřícným krokem je plánované dubnové setkání, označení kritických míst a lokální předláždění.
c)

Předsedající informoval o jednání s ing. Strouhalem ze SÚS o plánovaném záměru nápravy
pozemkových nesrovnalostí pod státní komunikací č. 284 v Bílých Poličanech, aby bylo možno v
případě získání dotací realizovat rekonstrukci komunikace č. 284.

d) Místostarosta p. Kafka se zúčastnil setkání Policie ČR se starosty a informoval se možnosti řešení
neoprávněného parkování a bránění výjezdu vozidel na 849/1 v lokalitě u mlýna. Bylo přislíbena
součinnost PČR, návštěva na Obecním úřadě a obhlídka na místě.
e) p. Kafka informoval o možnostech dotací na Enviromentální výchovu, žádosti je možné podávat od
2.3. -16.4. 2015. Výše dotace 20 - 200 tisíc, spoluúčast min. 30 %. Jelikož nemáme připravenou
projektovou dokumentaci, nevyužijeme nejbližší termín. Obecně - je nutno mít připraveny
plánované záměry projektově, případně uzemní souhlas, aby bylo možno o dotace žádat.

Zastupitelé berou informace v bodu různé na vědomí
K bodu 24 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelé berou na vědomí došlou poštu
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 22:40 hodin.

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

6.3.2015
Petr Baudyš

Starosta obce Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé: Jaroslav Stejskal ml.

______________________________

Jaroslav Stejskal st.

______________________________
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