Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 2. listopadu 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.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 24. zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.10.2016
Žádost obce Lanžov o finanční příspěvek 6 000,- Kč na provoz MŠ Lanžov
Žádost o poskytnutí příspěvku 25 600,- Kč Městu Miletín na provoz MŠ a ZŠ
Žádost Diakonie Dvůr Králové nad Labem o příspěvek 8 000,- Kč na provoz
2
Záměr prodeje p.p.č. 973/2 u výměře 88 m
Domovní řád v bytových domech
Prořez dřeva okolo potoka
Rozšíření veřejného osvětlení k p.p.č. 712/16
Zpevnění části cesty 712/19
Informace o průběhu přestavby čp. 99
Návrh rozpočtu obce Bílé Poličany na rok 2017
Rozsvěcení betlému
Delegace k jubilujícím občanům
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání a požádal o jeho doplnění:


Baudyš st. - způsob čištění odpadních vod, možnost dotace



Stejskal J. st. - informace o hrobu F. Sixty



Stejskal J. st. - dopravní automobil pro hasiče

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 25. zasedání zastupitelstva obce dne 2.11.2016
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2 – Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva J. Kafku a J. Stejskala ml.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli J. Kafku a J. Stejskala ml.
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Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu z 24. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 24. zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.10.2016. K zápisu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.10.2016.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Žádost obce Lanžov o finanční příspěvek 6 000,- Kč na provoz MŠ Lanžov
Obec Lanžov poslala žádost o finanční příspěvek na provoz mateřské školky. Lanžovskou školku navštěvuje z
Bílých Poličan jeden žák a proto bylo v diskuzi navrženo příspěvek ve výši 6 000,- Kč poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 6 000,- Kč na provoz mateřské školky v Lanžově.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 5 – Žádost o poskytnutí příspěvku 25 600,- Kč Městu Miletín na provoz MŠ a ZŠ
Město Miletín požádalo obec Bílé Poličany o poskytnutí příspěvku na provoz mateřské školy a základní školy
v Miletíně. Jelikož se jedná o spádovou školu a navštěvuje ji většina dětí z Bílých Poličan, bylo navrženo příspěvek
v požadované výši 25 600,- Kč Městu Miletín poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku 25 600,- Kč Městu Miletín na provoz MŠ a ZŠ.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 – Žádost Diakonie Dvůr Králové nad Labem o příspěvek 8 000,- Kč na provoz
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 třem 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.
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K bodu 7 - Záměr prodeje p.p.č. 973/2 o výměře 88 m2
2

Obec Bílé Poličany obdržela žádost od Šárky a Moniky Bednářových o prodej p.p.č. 973/2 o výměře 88 m .
Jelikož je předmětný pozemek žadatelem historicky využíván, oplocen a logicky navazuje na ostatní pozemky
žadatele, bylo v diskuzi navrženo záměr prodeje p.p.č. 973/2 schválit.
Návrh usnesení:
2

Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje p.p.č. 973/2 o výměře 88 m předem známému zájemci Šárce a
Monice Bednářovým
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 8 - Domovní řád v bytových domech čp. 10 a čp. 61
V obecních bytových domech byly zaznamenány stížnosti na kouření ve společných prostorách, úklid
společných prostor není také v ideálním režimu. Předsedající navrhuje projednat a zpřesnit domovní řád pro oba
bytové domy čp. 10 a čp. 61, příslušné zveřejnění a zavedení informativních nástěnek, které budou k dispozici pro
všechny nájemníky. Předsedající vyzval zastupitele k diskuzi nad pracovním návrhem Domovního řádu. Na závěr
dal o znění Domovního řádu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje domovní řád pro bytové domy čp. 61 a čp. 10
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 - Prořez dřeva okolo potoka
Od jara máme doručeno Rozhodnutí o kácení dřevin okolo potoka Trotinka. V jarním období nebylo možno
zásah do porostu provést, z důvodu data vydání Rozhodnutí, do 31.3. Kácení dřevin je nyní povoleno od 1.10. a
proto navrhuje předsedající zvážit provedení redukce břehového porostu dvěma způsoby.
První způsob je provedení svépomocí občanů, první zájemci o kácení břehového porostu již byly
zaznamenáni. Tento způsob by ale mohl vést k bezpečnostním rizikům a problematickému dodržování
stanovených zásad.
Druhý způsob je dodavatelsky, tento způsob byl zvolen i při poslední redukci břehového porostu před 11-ti
lety. Prodejem palivového dřeva by se náklady na kácení snížily případně zcela vyrovnaly. Tento způsob je bez
bezpečnostních rizik pro občany. S potencionálním dodavatelem prací p. Noskem již bylo nezávazně jednáno a je
ochoten opět úpravu břehového porostu provést.
V diskuzi jednoznačně převládl názor provést úpravu břehového porostu dodavatelsky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úpravu břehového porostu dodavatelsky firmou Nosek z Rohoznice
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 10 - Rozšíření veřejného osvětlení ke stavební parcele 712/16
Majitelé p.p.č. 712/16, 712/37 a 412/36 požádali obec o rozšíření veřejného osvětlení (dále jen "VO") k
předmětným parcelám. Pozemky byly zakoupeny za účelem výstavby rodinného domu. V roce 2017 mají žadatelé

Stránka 3 z 6

Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

plánováno zajištění stavební dokumentace, vyjádření Odboru výstavby a realizace přípojek, v roce následujícím
by měla být stavba realizována. Z těchto důvodů požadují žadatelé rozšíření VO.
Po kratší diskuzi bylo jednoznačně navrženo rozšíření VO realizovat. Předsedající dal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozšíření veřejného osvětlení k p.p.č. 712/16
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 11 - Zpevnění části cesty p.p.č. 712/19
Ze stejných důvodů, jako v bodě 10, je požadováno zpevnění části cesty p.p.č. 712/19 v úseku od p.p.č.
712/29 po p.p.č. 712/36. Předsedající navrhl, že je žádoucí zpevnění provést, zatím ale pouze v provedení bez
konečné povrchové úpravy. Ta by mohla být definitivně realizována po ukončení stavební činnosti. Z následné
diskuzi zaznělo několik odlišných návrhů řešení.
1. Cesta by se měla realizovat až bude jisté, že žadatelé budou opravdu stavět rodinný dům. Jak ale získat
záruky, že budou opravdu stavět? Alespoň částečně zpevněná cesta je potřebná už pro realizaci přípojek
inženýrských sítí.
2. Cestu upravit pouze provizorně navážkou starých střešních tašek z čp. 99 nebo kameniva. Toto řešení je,
bez řádného podloží, krátkodobé. Navíc hrozí kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi.
3. Připravit projekt na celý úsek p.p.č. 712/19 včetně stavebního povolení a následně realizovat 1. etapu v
požadovaném úseku bez finální povrchové úpravy.
4. Cesta je umístěna v extravilánu obce a mohla by být součástí Komplexních pozemkových úprav.
Podrobnosti zjistí Jan Kafka na zjišťování průběhu hranic, které bude probíhat ve dnech 7. a 8. 11. 2016 za
přítomnosti pracovníků Státního pozemkového úřadu. Toto řešení je ale dlouhodobé a proto bude
pravděpodobně pro žadatele (stavebníky) nevyhovující.
Definitivní rozhodnutí řešení zpevnění cesty bude projednáno na příštím prosincovém zasedání
zastupitelstva

Zastupitelé berou na vědomí informaci o návrzích zpevnění cesty 712/19.
K bodu 12 - Informace o průběhu přestavby čp. 99
Na základě výběrového řízení byla uzavřena Smlouva s firmou Lestav spol.s r.o. ze Dvora Králové nad
Labem. Práce na rekonstrukci střechy začnou 15. listopadu, měly by být dokončeny do konce roku 2016. Při
jednání s firmou Lestav spol. s r.o. byla ještě zmíněna problematika vyrovnání střešních krokví. Tato problematika
nebyla v zadávací dokumentaci vůbec řešena a neobjevila se ani v cenových návrzích. Nutnost provést vyrovnání
krokví bude vyhodnoceno až po rozkrytí střechy a zjištění skutečného stavu.
Firmou Lestav spol.s r.o. bylo navrženo použít na oplechování střechy lakovaný pozinkovaný plech. Kromě
dobré životnosti a barvy dle střešní krytiny je lakovaný pozink dobře zpracovatelný i v podzimním a zimním
období, což je u původně uvažovaného materiálu titanzinku problém. Při použití lakovaného pozinku by se cena
navýšila u klempířských materiálů cca o 15 %.

Zastupitelé berou na vědomí informaci o průběhu přestavby čp. 99.
K bodu 13 – Návrh rozpočtu obce Bílé Poličany na rok 2017
Předsedající zahájil diskusi k návrhu rozpočtu na rok 2017. Účetní obce Linda Stejskalová podala podrobné
vysvětlení k jednotlivým kapitolám a paragrafům. Po delší diskuzi bylo konstatováno, že nelze v jednotlivých
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kapitolách přesně předvídat příjmy a zejména výdaje. Navrhovaný rozpočet vychází ze skutečnosti roku 2016.
Předsedající navrhl zvýšení rozpočtu v kapitolách odměn pro účetní a platu pro zastupitelstvo.
Dále předsedající vyzval zastupitele k dalšímu prostudování návrhu rozpočtu, definitivní projednání bude na
programu prosincového zasedání zastupitelstva.

Zastupitelé berou na vědomí informaci o pracovním návrhu rozpočtu
K bodu 14 - Rozsvěcení betlému
Letošní rozsvěcení vánočního betlému se uskuteční opět první adventní neděli, letos tedy 27. listopadu
2016. Předsedající navrhl obohatit letošní rozsvěcení o dětské představení s vánoční tématikou. Organizace a
nácvik dětského představení bude projednáno s hasiči na valné hromadě 3. listopadu 2016.
Občerstvení při akci bude zajištěno svépomocí nebo ve spolupráci s pohostinstvím Pod Vinicí, které bude
mít otevřeno poslední den po 18-ti letech provozu.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace k rozsvěcení betlému
K bodu 15 – Delegace k jubilantům
V prosinci 2016 máme jednoho jubilanta, kterého navštíví delegace v tomto složení:
 Jaroslava Jónová

- Baudyš P. st., Stejskal J. st.

Zastupitelstvo bere na vědomí delegace k jubilantům
K bodu 16 – Různé
Do bodu Různé byly přihlášeny body programu


Baudyš Petr st. - informace o dotaci na čistírny odpadních vod v místech, kde není kanalizace.
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotaci na výstavbu individuálních čistíren odpadních vod
(dále jen "ČOV"). Dotace je poskytována ve výši 80 % uznatelných nákladů. Podmínkou je, že si ČOV
pořídí minimálně 30 % ekvivalentních obyvatel v obci. Jisté je, že i obec se bude muset zabývat ČOV
u domů ve vlastnictví obce. Dotace je nároková, žádosti jsou přijímány od 1. 11. 2016 do 30. 11.
2017 nebo do vyčerpání uvolněných finančních prostředků ve výši 100 milionů Kč.



Stejskal J. st. - informace o hrobu F. Sixty. Byl osloven kameník p. Richtermoc, odhad opravy na
40000,- Kč, bez kříže. T. Kafková navrhuje oslovit i dalšího kameníka a porovnat podmínky nebo
oslovit J. Kňourka, který má k problematice částečně profesní vztah.



Stejskal J. st. - informace o možnosti dotace na dopravní automobil pro hasiče. Dotace se vztahuje
na období 2018 a je ve výši 5/6 ceny vozu. I na zbývající podíl obce je možno získat další příspěvek,
cena nového automobilu by potom byla do 100 000,- Kč. Jednoznačně převládl názor, že by bylo
pro hasiče prospěšné dotaci na nový dopravní automobil využít.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace v bodu "Různé"
K bodu 17 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:35 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:

Starosta obce

Ověřovatelé:

3.11.2016
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

Jan Kafka

______________________________

Jaroslav Stejskal ml.

______________________________
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