Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 8. srpna 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).
Omluvena Mgr. Tereza Kafková.

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

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 21. zasedání zastupitelstva obce ze dne 7.7.2016
Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu
Příprava na Den obce
Informace o průběhu příprav přestavby čp. 99
2
Modernizace soutěžního družstva SDH Bílé Poličany - návrh na zakoupení PS 12 - 1800 cm
Byt 1 + 1 v přízemí čp. 10
Delegace k jubilujícím občanům
Různé
Došlá pošta

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




Baudyš st. - předání karet ČEPRO
Baudyš ml. - organizace posvícenského fotbalu
Stejskal T. - informace o Sv. J. Nepomuckém tzv. "Božích mukách"

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 22. zasedání zastupitelstva obce dne 10.8.2016
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2 – Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva 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.
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K bodu 3 - Schválení zápisu z 21. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 21. zasedání zastupitelstva obce ze dne 7.7.2016. K zápisu
nebyly vzneseny žádné připomínky a doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce ze dne 7.7.2016.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu
Současně platný Strategický rozvojový dokument Obce Bílé Poličany (dále jen "SRD") byl schválen na 13.
zasedání zastupitelstva obce dne 26. prosince 2015. Od doby schválení SRD se ale naskytla koupě nemovitosti čp.
99 s okolními pozemky v centru obce. Vlastnictví nové nemovitosti a záměr jejího využití v následujících letech
výrazně ovlivní finanční toky a změní priority v opravách a investicích. Proto byla nová skutečnost zapracována do
aktualizace SRD. Předsedající seznámil zastupitele s aktualizovanými daty a vyzval zastupitele k doplnění a
upřesnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci Strategického rozvojového dokumentu Obce Bílé Poličany.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 5 – Příprava na Den obce
Na 21. zasedání zastupitelstva obce byly naplánovány kroky a rozděleny úkoly související s konáním Dne
obce 27. srpna 2016. Zastupitelé informovali o stavu příprav a případných problémech. Většina úkolů je
zabezpečena (kuličky, hudba, čtyřkolky, skákací hrad pro děti od COOP Nová Paka, vinotéka, propagace,
prezentace soutěžního družstva SDH), problémy jsou ale se zabezpečením grilu a obsluhy grilu.
Jako náhradní řešení se nabízí řešení stejné, jako bylo na pohárové soutěži pořádané SDH Bílé Poličany, a
oslovit p. J. Kňourka ml. o zabezpečení občerstvení. Předběžně byl J. Kňourek již osloven a je ochoten občerstvení
i současně vinotéku s pomocí občanů zabezpečit. Ostatní úkoly byly rozděleny a za jejich realizaci zodpovídají:
historická stříkačka, rikša, fotografie
prezentace hasičů
pečení masa, vinotéka
basketbalový koš
Slack Line
střelba ze vzduchovky
pekařské výrobky
dokoupit 2 stany a 2 pivní sety

- Baudyš P. ml., Stejskal T., Kňourek L.
- Hák J., Stejskal J. ml.
- Kňourek J. ml., Vostrovský R.
- Vostrovský R.
- Kňourek L.
- Chmelík R.
- vyhlásí Baudyš P. st.
- Stejskal J. st., Vostrovský R.

Příprava zahradního nábytku bude v pátek, sraz v 17 hodin u špýcharu. Dopravu zajistí Zounar J.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu příprav na Den obce
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K bodu 6 - Informace o průběhu příprav přestavby čp. 99
Pokračují i práce na přípravě na přestavbu čp. 99. Objekt je vyklizen (kromě soukromě využívané části p.
Josefem Kňourkem ml.), vyklizení objektu výrazně pomohla i brigáda v součinnosti s SDH Bílé Poličany v rámci tzv.
"Železné neděle" a za pomoci občanů.
Průběžně probíhají projektové práce, výkresy ve 3D provedení jsou součástí podkladů pro dnešní jednání.
Byly předloženy 3 varianty řešení sušící věže. V návrzích zatím nejsou řešeny výplně otvorů, jejich počet a členění,
barevnost celku. Hlavní vstup do budovy je řešen ze štítové strany.
V týdnu od 22.8.2016 přijede objekt prohlédnout, společně s projektantem, i statik. Na základě jeho
vyjádření bude nejpozději do 7. září 2016 dokončen projekt na opravu střešního pláště a začne jednání o vydání
stavebního povolení. Realizace dle plánu letos, zájem o starou střešní krytinu má p. Karel Bach z Rohoznice.
Kompletní projektová příprava by měla být hotova do konce roku 2016.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu příprav na přestavbu čp. 99
K bodu 7 – Modernizace soutěžního družstva SDH Bílé Poličany - návrh na zakoupení PS 12 1800 cm3
Na 21. zasedání zastupitelstva byla oslovena Obec Bílé Poličany a žádostí vybavit soutěžní družstvo SDH Bílé
3
Poličany novým modernějším a výkonnějším čerpadlem např. PS 12 - 1 800 cm . Pro modernizaci SDH byla na
minulém jednání v zastupitelstvu vyjádřena podpora. Proto byly osloveny firmy 4 firmy, zabývající se výrobou
2
požární techniky, a firmy byly požádány o předložení cenové nabídky pro dodávku PS 12 - 1 800 cm . Osloveny
byly firmy:
1. Ing. Vítězslav Gronych, Okružní 226, 789 91 Štíty
2. Kamil Nevřela, Sádek 118, 747 75 Velké Heraltice
3. Radek Vincker, Palackého 892, 753 01 Hranice
4. Ing. Josef Pavlištík, Babice 30, 756 43 Kelč
Na naší poptávku zareagovali všechny firmy s nabídkami:
1. Ing. Vítězslav Gronych

- cena 140 000,- Kč
85 000,- Kč

termín dodání cca 1,5 měsíce nebo
3,5 roků v používání, po výměně náplní do 14 dnů

2. Kamil Nevřela

163 411,- Kč

8 týdnů, barva dle vlastního výběru

3. Ing. Josef Pavlištík

139 150,- Kč

termín dodání neuveden

4. Radek Vincker

157 300,- Kč

termín dodání neuveden

Jelikož se zasedání zastupitelstva zúčastnili i členové soutěžního družstva SDH, bylo možno problematiku
důkladně a fundovaně prodiskutovat a posoudit všechny nabídky. Z diskuze zastupitelů i členů SDH Bílé Poličany
3
vyplynulo, že by bylo dostačující zakoupit již použitou PS 12 - 1 800 cm od ing. Vítězslava Gronycha za
akceptovatelnou cenu 85 000,- Kč. Další modernizace a vývoj je možno provádět průběžně na základě zkušeností
3
s výkonnějším strojem. Předsedající dal o nákupu PS 12 - 1 800 cm hlasovat.
Návrh usnesení:
3

Zastupitelstvo schvaluje zakoupení PS 12 - 1 800 cm za cenu 85 000,- Kč od firmy Ing. Vítězslav Gronych,
Okružní 226, 789 91 Štíty
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 7 – Byt 1 + 1 v přízemí čp. 10
Předsedající seznámil zastupitele se situací s nájmem bytu 1 + 1 v čp. 10. Nájemník Eduard Černický,
kterému skončila nájemní smlouva ke dni 30.6.2016, se již delší dobu neozývá, nereaguje na telefonní volání a v
bytě má stále uložen osobní majetek. Doporučeným dopisem na adresu trvalého bydliště (Bajkonurská 736/4,
Praha 4 - Háje) dne 18. července 2016 byl vyzván k vyklizení bytu. Na dopis reagovala matka E. Černického a
uvedla, že je E. Černický v nemocnici a že se ozve. Do 9. srpna se tak nestalo a proto byl 9.srpna 2016 odeslán
druhý dopis, ve kterém byl stanoven termín vyklizení bytu nejpozději ke dni 24. srpna 2016. Nebude-li nájemní
byt do termínu vystěhován, bude komisionálně otevřen a osobní majetek E. Černického uložen do obecního
skladu a byt bude nabídnut dalšímu zájemci.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci stavu bytu 1 + 1 v čp. 10
Na byt 1 + 1 v čp. 10 evidujeme 2 žádosti. Žádost paní Ivany Nové, obyvatelky obce bydlící v čp. 45 a žádost
Jaroslava Hlouška a rodinou, bytem Švehlova 45, Dvůr Králové nad Labem. V diskuzi o přidělení bytu převládl
názor, že je potřebnější přidělit byt rodině Jaroslava Hlouška s rodinou, mají 1,5-leté dítě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přidělení bytu 1 + 1 v přízemí čp. 10 Jaroslavu Hlouškovi, bytem Švehlova 45, Dvůr
Králové nad Labem
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Delegace k jubilujícím občanům
V měsíci říjnu máme dva jubilanty, které navštíví delegace v tomto složení:



Jaroslava Sedláčková
Jarmila Vaníčková

- Baudyš P. st., Stejskal J. st.
- Baudyš P. st., Kafka J.

Zastupitelstvo bere na vědomí delegace k jubilujícím občanům
K bodu 10 – Různé
 Baudyš st. - předání karet ČEPRO, a.s. Firmou Čepro, a.s. byly dodány 2 karty, které byly objednány na
podnět p. J. Stejskala st., na odběr pohonných hmot. Jedna karta bude sloužit k nákupu PHM pro potřeby
Jednotky požární ochrany a SDH Bílé Poličany a druhá karta pro potřebu pracovníků údržby veřejné zeleně.
Účtenky na PHM za hotové nebudou od data předání karet Čepro, a.s. akceptovány. Karty včetně PIN
protokolárně převzal Jaroslav Stejskal st. pro údržbu veřejné zeleně a Jaroslav Stejskal ml. pro potřebu hasičů,
který bude odběr PHM zajišťovat. V případě nepřítomnosti předá karty kompetentní osobě.
 Baudyš ml. - organizace posvícenského fotbalu. Bude řešeno ve spolupráci SDH Bílé Poličany
 Stejskal T. podal informaci o Sv. J. Nepomuckém (Božích mukách), které jsou postaveny na obecním
pozemku. Objekt byl vystavěn rodinou Machkových (Hákových) a Josef Machek o něj pečuje. Aby předešel
odcizení sochy, má ji včetně bezpečnostního skla uloženu v depozitu. Záznam textu na podstavci, který je nyní
natolik zerodován, že není čitelný, má také zarchivován. Pokud budou Boří muka restaurována, je ochoten
poskytnout veškeré informace a všechny součásti instalovat na původní místo.
 Stejskal J. st. - informace z historie - našel opis poličanské erbenovy kroniky. Poličanská kronika "zmizela"
v 90-tých letech 20. století. Přibližně v roce 1982 údajně obecní kroniky sbíral a archivoval Okresní archiv. V
Dubenci také považovali obecní kroniku 20 let za ztracenou, nakonec ji našli v archivu v Trutnově. Stejskal J. ml.
zjistí podrobnosti o archivacích obecních kronik, zprávu podá na příštím zasedání zastupitelstva. Dále byla
podána informace, že v čp. 99 byl pivovar (zánik 1899) a v Žizelevsi je sběratel pivních lahví, který vlastní láhev
poličanského pivovaru. Informace zjistí Stejskal J. st. a Stejskal T.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace v bodu různé
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K bodu 11 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:35 hodin.

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

Starosta obce

Ověřovatelé:

9.8.2016
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

J. Stejskal ml.

______________________________

J. Stejskal st.

______________________________
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