Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 26. srpna 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 8
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.

Schválení programu jednání
Schválení zápisu z 8. zasedání zastupitelstva obce ze dne 8.7.2015
Určení ověřovatelů
Kontrola usnesení
3. rozpočtové opatření v roce 2015
Návrh na restaurování knihy "Popis duší fary Lanžowské"
Projednání návrhu kupní smlouvy o koupi p.p.č. 703/1 od Dvora Králové nad Labem
Projednání žádosti o finanční příspěvek pro Diakonii ČCE Dvůr Králové nad Labem
Přidělení bytu 1 + 2 v čp.10
Stížnost p. Majsterka na zápach odpadních vod
Stížnost p. Verbina na stav studny na p.p.č. 36/1
Kulturní akce - pouť, tajný výlet
Příprava na zřízení odpočinkového místa na p.p.č. 703/1
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) Baudyš P. st. - informace o výskytu neznámého vozidla v Bílých Poličanech v nočních hodinách
b) Baudyš P. st. - informace o cenovém návrhu na dodávku poštovních schránek (dále jen PS) pro čp. 10
c) Stejskal J. st. - informace o nesprávném třídění odpadu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program jednání.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2 - Schválení zápisu z 8. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 8. zasedání zastupitelstva dne 8.7.2015. K zápisu nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 8. zasedání zastupitelstva dne 8.7.2015.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

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

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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 informaci o plnění usnesení na vědomí
K bodu 5 – Změna finančního rozpočtu formou 3. rozpočtového opatření v roce 2015
Účetní obce pí Linda Stejskalová seznámila zastupitele se 3. rozpočtovým opatřením v roce 2015. K navrhovanému
rozpočtovému opatření podala podrobné vysvětlení. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje 3. rozpočtové opatření za rok 2015
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 – Návrh na restaurování knihy "Popis duší fary Lanžowské"
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem obce Lanžov o záměru společného restaurování knihy "Popis duší fary
Lanžowské". Jedná se o unikátní rukopisnou knihu, která je uložena ve Státním okresním archivu v Trutnově a do které
byly v průběhu 19. století zapsány všechny existující domy, chalupy, usedlosti se všemi v nich žijícími obyvateli. Tehdejší
farář p. Martinic zapsal také všechna jejich data narození, oddavků a úmrtí.
Doposud byla kniha přístupná v badatelně a je poničená. Obec Lanžov nám předkládá návrh na restaurování knihy,
která bude po digitalizaci zpřístupněna na internetu. Náklady na restaurováni jsou odhadovány na 10 000,- Kč a
restaurování by provedl Státní archiv Pardubice. O náklady na restaurování by se podělilo 5 obcí tj. Lanžov, Bílé Poličany,
Doubravice, Trotina a Zábřezí. Podíl je tedy na 1 obec 2 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 2 000,- Kč na restaurování knihy "Popis duší fary Lanžowské".
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 – Projednání návrhu kupní smlouvy o koupi p.p.č. 703/1 od Dvora Králové nad Labem
Na základě naší žádosti o koupi p.p.č. 703/1 od Města Dvora Králové nad Labem nám prodávající poslal návrh
2
2
smlouvy. Ve smlouvě je navrhována cena 60 Kč m tj. celkem 18 780,- Kč za 313 m .
Předsedající dal o návrhu smlouvy hlasovat
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu mezi Městem Dvůr Králové nad Labem a Obcí Bílé Poličany o koupi p.p.č. 703/1 o
2
výměře 313 m za celkovou cenu 18 780,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 8 – Projednání žádosti o finanční příspěvek pro Diakonii ČCE Dvůr Králové nad Labem
Předsedající informoval zastupitele o žádosti Diakonie ČCE ve Dvoře Králové nad Labem o příspěvek na provoz ve
výši 8 000,- Kč. V současné době Diakonie ČCE poskytuje služby 3 občanům Bílých Poličan. Po krátké diskusi bylo
jednoznačně navrženo příspěvek Diakonii ČCE poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek Diakonii ČCE ve Dvoře Králové nad Labem ve výši 8 000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Přidělení bytu 1 + 2 v čp.10
Předsedající informoval zastupitele, že rekonstrukce bytu 1 + 2 v budově čp. 10 se blíží k závěru. Žádosti o byt
evidujeme celkem 3, protože p. Josef Vágner již bydlení vyřešil. Další z žadatelů jsou manželé Hlouškovi ze Dvora Králové
nad Labem a paní Jitka Borošová a paní Ivana Nová. Z osobního jednání i ze žádosti vyplynulo, že paní Nová na byt
nespěchá a měla by zájem o byt výhledově. Z dvou zbývajících žadatelů bylo navrženo respektovat datum podání žádosti
a proto bylo navrženo, aby byl byt 2 + 1 v čp. 10 přidělen manželům Hlouškovým ze Dvora Králové nad Labem, kteří
podali žádost jako první.
Předsedající dal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přidělení bytu 2 + 1 v čp. 10 manželům Hlouškovým ze Dvora Králové nad Labem.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 10 – Stížnost p. Majsterka na zápach odpadních vod
Předsedající seznámil zastupitele se stížností pana Stanislava Majsterka na zapáchající odpadní vody, které údajně
vypouští od svého domu pan Miroslav Urban ml. Předsedající proto oslovil p. M. Urbana ml. s dotazem, zda je
vypouštění odpadních vod provedeno v souladu s projektovou dokumentací. P. Urban ubezpečil, že je vše v pořádku, ale
že přesto provede kontrolu systému a případně provede zatrubení kritického místa.
Při dalším jednání dne 20.8.2015 s p. Majsterkem bylo konstatováno, že problém je již vyřešen a k zápachu
nedochází.

Zastupitelstvo bere informaci z jednání Podzvičinska na vědomí
K bodu 11 – Stížnost p. Verbina na stav studny na p.p.č. 36/1
Předsedající seznámil zastupitele se stížností pana Václava Verbina na stav studny na obecní p.p.č. 36/1, konkrétně
s domněnkou, že studna byla zasypána p. M. Urbanem st. Po prohlídce na místě bylo zjištěno, že studna není zasypána,
je ale zakryta půleným studničním poklopem a zeminou do úrovně okolního terénu. Jelikož skruže studny by měly být ve
výšce minimálně 50 cm nad okolní terén, předsedající navrhuje dokoupit cca 80 cm studničních skruží a studnu upravit
dle normy.
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Tentýž problém je i u obecních studní před budovou čp. 61 na p.p.č. 97, 147/2 a 141/1. I tyto obecní studny
nesplňují minimální výšku nad okolním terénem a je potřeba dokoupit 50 cm skruže. U studny v centru obce na p.p.č.97
byla navržena instalace ruční pumpy, aby bylo možno studnu využívat k nepotravinářským účelům.
Na návrh p. Stejskala J. st. by bylo dobré za pomoci SDH Bílé Poličany, případně ÚHŠ (ejektor), studny vyčistit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí stížnost p. V. Verbina na stav studny na p.p.č. 36/1 a schvaluje úpravu studní na
p.p.č 36/1, 97, 147/2 a 141/2 na min. 50 cm nad okolní terén a u studny na p.p.č. 97 instalaci ruční pumpy.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 12 – Kulturní akce - pouť, tajný výlet
V tomto bodu byly shrnuty všechny body programu plánovaného na pouť - Den obce Bílé Poličany v sobotu
29.8.2015. Bylo konstatováno, že je téměř vše připraveno, zahradní nábytek bude přivezen ve čtvrtek 27.8.2015 a poté
bude poslední pracovní setkání na dokončení přípravy.
Dále byly zastupiteli předloženy návrhy na trasu a termín konání tajného výletu.
Stejskal J. st.
Kafkovi
Baudyš ml.
Stejskal J. ml.

- výlet do Polska
- výlet do Dětěnic
- Adršpach, pivovar Náchod
- Police n/M, Broumov

Všechny předložené návrhy byly nekonkrétní nepřipravené do podrobností. Proto bylo zastupitelům uloženo
připravit na příští zasedání zastupitelstva obce konkrétní návrhy s konkrétními zastávkami, kalkulací vstupného, nutnosti
rezervací, orientačními vzdálenostmi.
Termín zájezdu byl navržen na sobotu 10.10.2015, odjezd v 8:00 hodin, definitivní trasa, cena a další podrobnosti
budou projednány na příštím zasedání.

Zastupitelstvo bere informaci o přípravě kulturních akcí na vědomí
K bodu 13 – Příprava na zřízení odpočinkového místa na p.p.č. 703/1
Předsedající informoval o jednání s dřevosochařem Janem Kuželem. Odpočinkové místo je ochoten vyrobit, cena
lavice se pohybuje od 3 000,- Kč do 8 000,- Kč, lavice se stolem okolo 10 000,- Kč. Stojan na informační tabuli je také
ochoten vyrobit, provedení a cena dle konkrétního návrhu.
Celková představa bude se zhotovitelem konzultována na místě instalace. Termín konzultace dostanou zastupitelé
na vědomí.

Zastupitelstvo bere informaci o přípravě odpočinkového místa na p.p.č. 703/1 na vědomí
K bodu 14 - Delegace k jubilujícím občanům
V září a říjnu období máme 2 jubilanty, které navštíví delegace v tomto složení:
a) Pekárková Sylva - Kafková, Kafka
b) Vaníčková Jarmila - Baudyš P. st., Stejskal J. st.

Zastupitelé berou delegace k jubilantům na vědomí.
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K bodu 15 - Různé
a)

Baudyš P. st. - paní M. Holmanová informovala předsedajícího o výskytu luxusního vozidla černé barvy s
cizí RZ v nočních hodinách v prostoru před obecním špýcharem. Při průjezdu obcí se vozidlo snažilo pí.
Antonínovou vybrzdit, zablokovat jí jízdu a zastavit. Tuto událost pí. Antonínová následující den oznámila
Policii ČR. Předsedající vyzval zastupitele, aby tuto informaci předali dál ve svém okolí.

b) Baudyš P. st. - jelikož nemáme u budovy čp. 10 instalovány PS pro Obec ani pro nájemníky, byly
osloveny firmy, vyrábějící PS a požádány o zaslání cenových návrhů na 4 PS na samostatném stojanu pro
venkovní instalaci. Cenovou nabídku poslala firma DOLS ze Šumperku, v nerezovém provedení za cenu
18544,- Kč vč. DPH. Jelikož cena se zdá být vysoká, bylo navrženo zjistit možnost instalace PS do interiéru
nebo na zadní stranu čp. 10 - pod balkon u zadního vchodu.
c)

Stejskal J. st. - informace o nesprávném třídění odpadu. V kontejneru na plasty byla odložena skelná
vata. Jelikož původce tohoto odpadu se podařilo zjistit, tak ho p. Stejskal J. st. na tento problém upozornil.

Zastupitelé berou informace v bodu různé na vědomí
K bodu 16 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelé berou došlou poštu na vědomí
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:15 hodin.

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

27.8.2015
Petr Baudyš

Starosta obce Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé: Jiří Hák

______________________________

Jaroslav Stejskal st.

______________________________
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