Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 7. července 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 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.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Záměr využití nemovitosti čp. 99, další postup
Schválení zápisu z 20. zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.6.2016
Kontrola usnesení
Den obce
Podzimní výlet
Různé
Došlá pošta

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




Baudyš st. - informace o jednání se Státním pozemkovým úřadem (dále jen SPÚ)
Stejskal T. - možnost technického vybavení soutěžního družstva SDH Bílé Poličany
Kafka J.
- cesta ke kontejneru

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 21. zasedání zastupitelstva obce dne 7.7.2016
Výsledek hlasování:

Pro 8, 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Petra Baudyše ml. a Jana Kafku
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 – Záměr využití nemovitosti čp. 99, další postup
Pozvání na dnešní jednání zastupitelstva přijal i projektant ing. Aleš Petřík. Cílem dnešního jednání je
upřesnit využití nemovitosti č.p. 99, aby bylo možno zahájit práce na projektové dokumentaci (dále jen "PD").
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Ing. Aleš Petřík seznámil zastupitele s pracovním návrhem půdorysného řešení čp. 99. V pracovní verzi je
počítáno s těmito prostory:













kancelář obecního úřadu
archiv
zasedací místnost (multifunkčně třeba i obřadní síň)
knihovna
společenský víceúčelový sál v 1. nadzemním podlaží (dále 1. NP)
sociální zařízení pro návštěvníky sálu a pracovníky OÚ
šatna pro sezónní pracovníky
sociální zařízení pro sezónní pracovníky
sklad obecního materiálu
požární zbrojnice a sklad hasičského materiálu
věž na sušení hasičských hadic
sklepní prostory - zatím bez konkrétního využití

V následné diskuzi byly vzneseny na projektanta dotazy a požadavky na zapracování do další verze přípravy
PD. Jednalo se zejména o:






druhá vrata do požární zbrojnice
zastřešení (vyřešení) vstupu do sklepních prostor
rozšíření skladových prostor v 1. NP
využití vybouraného pískovce
umístění sušicí věže

Projektant bere na vědomí požadavky zastupitelů a zanese je do další verze PD. Nejdříve bude ale řešena 1.
část PD (1. etapa přestavby).
1. etapa přestavby bude obsahovat opravu krovu a střechy objektu. Proto bude 1. část PD obsahovat
rekonstrukci krovu a střechy v rozsahu pro stavební povolení. Tato část PD bude připravena do konce srpna 2016,
aby bylo možno ještě letos vyřídit stavební povolení a rekonstrukci krovu a střechy realizovat, aby se zabránilo
dalšímu chátrání objektu.
Kompletní PD pro řešení celého objektu by měla být hotova do konce roku 2016. Ing. Aleš Petřík bude
zastupitele o průběhu prací informovat a dostaví se na další pracovní setkání.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu příprav rekonstrukce čp. 99
K bodu 4 - Schválení zápisu z 20. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 20. zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.6.2016. K zápisu
nebyly vzneseny žádné připomínky a doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.6.2016.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 5 – 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
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K bodu 6 – Den obce
Předsedající vyzval zastupitele, aby přednesli návrhy na program 2. Dne obce Bílé Poličany. Termín byl
stanoven na poslední prázdninový víkend a to sobotu 27. srpna 2016, začátek ve 14 hodin.
Dále byly navrženy body programu a body na organizační zajištění. Zjištěním možnosti realizace a následně
zabezpečením jednotlivých úkolů byli pověřeni:











Turnaj v kuličkách - Stejskal Jaroslav. st.
Reprodukovaná hudba- Baudyš Petr. st.
Čtyřkolky - Kafka Jan
Rogallo - Baudyš Petr. st.
Skákací hrad pro děti - sponzorsky přes COOP Jednotu Nová Paka (nebo komerčně) - Baudyš Petr st.
Víno Kňourek - Baudyš Petr st.
Plakáty - Baudyš Petr st.
Gril, kýta - Kafkovi
Hasiči historická stříkačka + prezentace družstva - Baudyš Petr ml., Stejskal Tomáš
Chmelík, myslivci, vzduchovka - Bc. Kafková Tereza

Zastupitelé se budou vzájemně průběžně informovat o stavu příprav jednotlivých úkolů, kontrolu příprav
provedeme na pracovním setkání nebo na následujícím zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o přípravě Dne obce Bílé Poličany
K bodu 7 – Podzimní výlet
Po loňském úspěšném podzimní výletu, který byl našimi občany velmi kladně přijat, předsedající navrhl
konání výletu i v letošním roce. V diskuzi byl stanoven termín 8. října 2016. Autobus se pokusíme zajistit ve
spolupráci s SDH Bílé Poličany u Ústřední hasičské školy v Bílých Poličanech.
Z diskuzi navrhl Tomáš Stejskal navštívit hrad Kost, Sobotku, klenotnici v Nové Pace a případně pivovar v
Nové Pace, závěrečnou večeři uspořádat opět v Motorestu U lípy v Třebihošti. Návrh byl zastupiteli kladně přijat,
ale definitivní návrh zájezdu a rozdělení konkrétních návrhů bude řešeno na dalším zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o přípravě podzimního výletu
K bodu 8 – Různé
 Baudyš st. - Informace o jednání s SPÚ - dnes 7.7.2016 navštívil náš úřad ing. Kvicien a oznámil, že
probíhají zeměměřičské práce v rámci realizace Komplexních pozemkových úprav (dále jen KPÚ). Předběžně v
září bude svoláno úvodní jednání s majiteli pozemků, na kterém bude mimo jiné volen sbor zástupců. Se sborem
zástupců budou konzultovány situace v terénu. Podle zákona nesmí být odmítnuto členství ve Sboru zástupců
vlastníkovi, jehož pozemky zahrnují alespoň 10 % z výměry pozemků. O dalším průběhu KPÚ bude předsedající
průběžně informovat.
 Stejskal T. - dotazuje se, zda je v možnostech rozpočtu a bude-li ochota ze strany obce vybavit soutěžní
3
družstvo SDH Bílé Poličany novým modernějším a výkonnějším čerpadlem např. PS 12 - 1 800 cm . V současnosti
3
se používá letité čerpadlo PS 12 - 1 200 cm , které je na hranici životnosti a výkonem již neodpovídá současnému
standartu. Navíc se vytrácí motivace obnoveného soutěžního družstva, protože šance na špičkové výkony jsou v
silném konkurenčním prostředí minimální. Po diskuzi jednoznačně převládl názor, že by bylo dobré techniku
obnovit. K definitivnímu rozhodnutí se vrátíme na dalším zasedání zastupitelstva obce.
 Kafka J. - informoval o špatném stavu pozemku, na kterém je umístěn kontejner na BRKO. Navrhuje
odstranit 40 cm materiálu v šíři 3 m, vysypat sutí a makadamem, navrch asfaltovou drť. Cena za zemní práce od
Josefa Machka cca 7 000,- Kč, ostatní materiál dovést mimo cenovou kalkulaci. V diskuzi bylo navrženo zatím
zpevnění nerealizovat. Celoroční praxe ukazuje, že v místě umístění kontejneru jsou problémy nejen s přístupem,
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ale u zápachem tlejícího materiálu. Proto bylo navrženo přemístění kontejneru na obecní pozemek p.p.č. 483/1,
který je blíže středu obce a dostupnější pro občany. Změnu umístění provedeme se začátkem období
shromažďování BRKO v příštím roce. Stavební suť bude použita na obecní cesty.

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 21:42 hodin.

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

Starosta obce

Ověřovatelé:

8.7.2016
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

Jan Kafka

______________________________

Petr Baudyš ml.

______________________________
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