Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 22. září 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.
10.
11.
12.
13.
14.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 22. zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.8.2016
Oprava zápisu z 20. zasedání dne 21.6.2016
3. až 6. rozpočtové opatření 2016
Žádost a finanční příspěvek Hospice Červený Kostelec
Pronájem pohostinství Pod Vinicí, inventarizace
Garsonka v čp. 61 - využití, přestavba
Informace o průběhu příprav přestavby čp. 99
Posvícenský fotbal
Podzimní výlet
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 byly doplněny:




Baudyš P. st. - informace o jednání s SÚS Trutnov
Kafka J. - využití asfaltového recyklátu
Stejskal J. ml - informace o kronice Bílých Poličan

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 23. zasedání zastupitelstva obce dne 22.9.2016
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. Háka a Mgr. Terezu Kafkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu J. Háka a Mgr. Terezu Kafkovou
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 3 - Schválení zápisu z 22. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 22. zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.8.2016. K zápisu
nebyly vzneseny žádné připomínky a doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.8.2016.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Oprava zápisu z 20. zasedání dne 21.6.2016
Zastupitel Jan Kafka vznesl námitku k zápisu z 20. zasedání dne 21.6.2016, ve kterém vznikla písařská chyba.
Na zasedání se projednával Závěrečný účet obce, schválení účetní závěrky za rok 2015 a Opatření, v programu
jednání i v nadpisu odstavce zápisu je text v pořádku, z usnesení však vypadl text "účetní závěrky".
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje opravu písařské chyby a opravený text usnesení z 20. zasedání zastupitelstva ze
dne 21.6.2016 ve znění " Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje účetní závěrku a celoroční hospodaření obce
za rok 2015 s výhradou zjištěných nedostatků".
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 5 – 3. až 6. rozpočtové opatření 2016
Účetní obce seznámila zastupitele se 3. až 6. rozpočtovým opatřením v roce 2016. Jelikož má starosta obce,
na základě usnesení z 32. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany, konané dne 12. srpna 2014, pravomoc
schvalovat rozpočtová opatření, vzali zastupitelé rozpočtová opatření na vědomí.

Zastupitelé berou na vědomí informaci o 3., 4., 5. a 6. rozpočtovém opatření.
K bodu 6 - Žádost a finanční příspěvek Hospice Červený Kostelec
Žádost o libovolný příspěvek poslal Hospic z Červeného Kostelce. Po delší diskuzi bylo konstatováno, že naše
obec dobrovolně přispívá na školy, školky, Diakonii, knihovně, plánuje investice, a proto další dary již nejsou
reálné. Přestože si zastupitelé uvědomují význam a důležitost činnosti hospice, převládl názor, že tento dar není
možno opět poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Hospic Červený Kostelec
Výsledek hlasování:

Pro 0, proti 7, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
K bodu 7 – Pronájem pohostinství Pod Vinicí, inventarizace
Provozovatel Pohostinství Pod Vinicí paní Danuše Zajícová vypověděla ke dni 30. listopadu 2016 nájemní
smlouvu na prostory v pohostinství v čp. 61. Požádala o dodání seznamu inventáře pro provedení bezproblémové
inventarizace a požádala o finanční vyrovnání (odkup) za vystavěnou letní zahrádku, jejíž hodnota je 30 000,- Kč.
Letní zahrádka byla postavena z materiálu provozovatele a na náklady provozovatele.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje odkup letní zahrádky u provozovny čp. 61 od Danuše Zajícové za 30 000,- Kč
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 8 – Garsonka v čp. 61 - využití, přestavba
K 1. 10. 2016 se uvolnila garsonka v čp. 61 po Oldřichu Vondroušovi. Ve většině bytů v čp. 61 nebyly po
dlouhou dobu prováděny zásadní opravy, rekonstrukce a modernizace. To platí i o uvolněné garsonce. V
minulosti sloužil jeden u bytů jako byt služební pro potřebu nájemce provozovny pohostinství.
Jelikož nám ke konci listopadu končí současný nájemce pohostinství a budeme muset hledat nového,
předsedající navrhuje, aby byla alespoň garsonka opět k dispozici pro nového provozovatele pohostinství.
Možnost ubytování v místě nájmu provozovny by usnadnilo hledání nového nájemce. Toto vyžaduje ale i
investici, protože stav, zejména koupelny a sociálního zařízení, již nevyhovuje současným požadavkům.
Předsedající navrhuje místní šetření a zjištění aktuálního stavu. Potom bude stanoven další rozsah investice
do garsonky v čp. 61.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci stavu garsonky v čp. 61
K bodu 9 – Informace o průběhu příprav přestavby čp. 99
Pokračuje i příprava na přestavbu čp. 99. Ing. Aleš Petřík provedl prohlídku objektu se statikem. Byly
provedeny 3 sondy do stropů, aby bylo možno zjistit stav nosné stropní konstrukce. Na základě vyjádření statika
také projektant oslovil Odbor výstavby a územního plánování ve Dvoře Králové nad Labem (déle jen "OVUP") s
žádostí o vyjádření k plánované výměně střešní krytiny. Z vyjádření OVUP vyplývá, že výměna krytiny, latí,
kontralatí a instalace folie jsou udržovací práce a není třeba veřejnoprávní projednání na OVUP. Nyní již bude
následovat výběr dodavatele.
Zadávání veřejných zakázek probíhá dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jelikož se
předpokládá, že oprava střechy bude veřejná zakázka malého rozsahu v hodnotě nad 500 000,- Kč bez DPH, má
zadavatel povinnost zveřejnit na Profilu zadavatele minimálně Smlouvu včetně změn a dodatků (§ 147a/1 ZVZ).
Registrace na Profilu zadavatele již byla provedena. Dále musí být provedeno Oznámení profilu zadavatele do
Informačního systému o veřejných zakázkách, které bylo také provedeno.
Nyní musí zastupitelstvo, v souladu se schválenou směrnicí č. 1/2016 k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu, projednat a schválit zadávací dokumentaci.
Předmět plnění:
Hospodářsko-obytný objekt čp. 99 na st.p.č. 108/1, k.ú. Bílé Poličany
Místo a doba plnění:
st.p.č. 108/1, k.ú. Bílé Poličany, termín do 31.12.2016
Hodnotící kritéria:
cena
Obchodní a platební podmínky:
Platba po převzetí stavby
Další požadavky:
Součástí nabídky je podepsaná Smlouva o dílo ve dvou výtiscích.
Termín odevzdání nabídek:
14. října 2016 do 18:00 hodin na obecním úřadě v Bílých Poličanech. Nabídky musí být doručeny – odeslány
na obec v zalepených obálkách, označených „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“
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Komise pro otevírání a hodnocení nabídek, je navržena ve složení:
Členové zastupitelstva tj. Petr Baudyš st., Petr Baudyš ml., Jiří Hák, Jan Kafka, Mgr. Tereza Kafková, Jaroslav
Stejskal ml., Jaroslav Stejskal st., Tomáš Stejskal,
Otevírání obálek se uskuteční 14. října 2016 po 18:00 hodině na obecním úřadě v Bílých Poličanech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zadávací dokumentaci na opravu střechy na čp. 99 na st.p.č. 108/1, k.ú. Bílé
Poličany
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení Petr Baudyš st., Petr Baudyš
ml., Jiří Hák, Jan Kafka, Mgr. Tereza Kafková, Jaroslav Stejskal ml., Jaroslav Stejskal st., Tomáš Stejskal
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 10 – Posvícenský fotbal
Byly upřesněny podmínky pořádání tradičního posvícenského fotbalového utkání, kontrola připravenosti a
rozděleny úkoly.

Zastupitelé berou na vědomí informaci přípravě posvícenského fotbalového utkání
K bodu 11 – Podzimní výlet
Povodně stanovený termín podzimního výletu na hrad Kost plánovaný na den 8. října 2016 koliduje s
druhým dnem voleb do zastupitelstev krajů. Po kratší diskusi předsedající navrhl nový termín a to pátek 28. října
2016.

Zastupitelé berou na vědomí změnu termínu podzimního výletu
K bodu 12 – Delegace k jubilujícím občanům
V měsíci listopadu jubilanty nemáme, bod byl z programu vypuštěn

K bodu 13 – Různé
 Baudyš st. - jednání se SÚS o opravě zpevněné plochy okolo prodejny. Vzhledem k ploše cena opravy
plochy emulzí a štěrkovým posypem stanovená kvalifikovaným odhadem pohybuje okolo cca 60 000,- Kč. Aby
byla oprava efektivní, je nutné plochu zamést a totéž provést po aplikaci nástřiku a zaschnutí. V současné době je
zametací technika mimo provoz, navíc by měla být při aplikaci nástřiku příznivá teplota. Proto zástupci SÚS
doporučují provést v jarních měsících.
 Kafka J. navrhl použít asfaltový recyklát, který máme v depozitu u budovy špýcharu na opravu části cesty
"na sádka". Návrh byl zastupiteli podpořen, bude probíhat další jednání o realizaci záměru.
 Stejskal J. ml. informoval, že poličanská kronika je uložena v archivu v Trutnově a je možné ji zapůjčit
nebo vyhotovit kopii. O dalším postupu bude rozhodnuto později.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace v bodu různé
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K bodu 14 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:15 hodin.

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

Starosta obce

Ověřovatelé:

23.9.2016
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

Jiří Hák

______________________________

Mgr. Tereza Kafková

______________________________
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