Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 21. června 2016
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.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 19. zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.5.2016
Kontrola usnesení
Závěrečný účet obce, schválení účetní závěrky za rok 2015, opatření
Schválení prodeje a stanovení ceny p.p.č. 140
Informace o nemovitosti čp. 99, další postup
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání a vyzval k jeho doplnění.




Baudyš st. - delegace k jubilujícím občanům
Kafka
- návrh na přemístění kontejneru na bioodpad
Kafka
- Informace o Božích Mukách

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 20. zasedání zastupitelstva obce dne 21.6.2016
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2 – Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva Bc. Terezu Kafkovou a Tomáše Stejskala.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Bc. Terezu Kafkovou a Tomáše Stejskala
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu z 19. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 19 zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.5.2016. K zápisu
nebyly vzneseny žádné připomínky a doplnění.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.5.2016.
Výsledek hlasování:

Pro 7, 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 na vědomí informaci o plnění usnesení
K bodu 5 – Závěrečný účet obce, schválení účetní závěrky za rok 2015, Opatření
K tomuto bodu obdrželi všichni zastupitelé podkladové materiály: Závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok
2015 včetně příloh tzn. FIN 2-12M, Rozvaha, Příloha, Výkaz zisků a ztrát. Všechny materiály, které tvoří Závěrečný
účet obce za rok 2015 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2015 s výhradou zjištěných
nedostatků.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Dále byl předložen návrh Opatření, vyplývající ze závěrů přezkoumání hospodaření obce Bílé Poličany za rok
2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje Opatření, vyplývající ze závěrů přezkoumání hospodaření obce
Bílé Poličany za rok 2015.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 6 – Prodej a stanovení ceny p.p.č. 140 o výměře 28 m2 p. Oldřichovi Sdláčkovi
2

Předsedající seznámil zastupitele, že k záměru prodeje p.p.č. 140 o výměře 28 m (zastavěná plocha), který
byl schválen na 19. zasedání zastupitelstva obce dne 30. května 2016 a byl vyvěšen od 5.6.2016 do 21.6.2016 na
úřední i elektronické úřední desce, nebyly vzneseny z řad občanů žádné připomínky a ani se nepřihlásil žádný
další zájemce.
Dále nastala diskuse o ceně pozemku. Z diskuse vyplynulo, že by se měla respektovat cena, která byla v
2
obdobných případech určena a to 25,- Kč/m .
Návrh usnesení:
2

2

Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 140 o výměře 28 m za cenu 25,- Kč/m .
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 7 - Informace o nemovitosti čp. 99, další postup
Předsedající informoval o postupu prací okolo čp.99. Firmou Mojmír Brada z Rohoznice a firmou Jaroslav
Zounar bylo dokončeno zarovnání terénu okolo čp.99 a naproti hasičské zbrojnici. Bylo zakoupeno travní semeno
a pracovníky obce byly veškeré plochy osety. Zbylé travní semeno bylo uloženo v archivu obce.
Ing. Aleš Petřík dokončil zaměřování objektu a předal obci 3 paré pasportu objektu a vyjádření k sítím. Nyní
začne pracovat na projektové dokumentaci na nové využití objektu.
Obec zajistila tři pracovníky na Dohodu o provedení práce na vyklízení objektu. Od firmy Marius Pedersen,
a.s. byl pronajat velkoobjemový kontejner na vyklízený materiál. Staré střešní tašky, které jsou uloženy na půdě a
v chodbě objektu, budou použity na zpevnění komunikace u kontejneru na BRKO, odvoz a uložení zajistí Josef
Machek.
Staré trámy a latě uložené v prostorách bývalé stáje si odvezou pracovníci, kteří objekt vyklízejí.
Součástí vyklízeného materiálu byl i materiál ze železa, ten byl vytříděn a je určen k odvozu do sběrných
surovin. Výtěžek bude použit ve prospěch SDH Bílé Poličany. V této souvislosti byl stanoven i termín "železné
neděle" a to 24.7.2016. Leták na sběr železného šrotu zabezpečí Stejskal J. st. , distribuci po obci zajistí T.
Kafková.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o postupu prací na čp. 99
K bodu 8 – Různé
 Baudyš st. - Delegace
V srpnu 2016 máme čtyři jubilanty, které navštíví delegace v tomto složení:





Miroslav Seifrt
Miluše Dubědová
Jaroslav Voňka
Václav Seifrt

- Hák J., Stejskal J. st.
- Baudyš P. ml., Stejskal J. ml.
- Kafka J., Kafková T.
- Baudyš st., Stejskal J. st.

 Kafka

- návrh na přemístění kontejneru, bylo vyřešeno v bodě 7. - Informace o čp. 99

 Kafka

- Boží muka, které mají být zahrnuty v naučné stezce, jsou nyní v dlouhodobém nájmu p. Josefa
Machka. Nájemce zařazení této lokality do naučné stezky vítá a další spolupráce je o dohodě.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace v bodu různé
K bodu 9 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:20 hodin.

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

22.6.2016
Petr Baudyš st.
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Starosta obce

Ověřovatelé:

Petr Baudyš st.

______________________________

Bc. Tereza Kafková

______________________________

Tomáš Stejskal

______________________________
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