Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 15. února 2017
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). Omluven Jaroslav Stejskal st. - nemocen.

Program:
1.

Schválení programu jednání

2.

Určení ověřovatelů

3.

Schválení zápisu z 27. zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.1.2017

4.

Kontrola usnesení

5.

Informace o výsledcích kontroly hospodaření obce Bílé Poličany za rok 2016

6.

Vyhodnocení průzkumu zájmu o dotaci za výstavbu DČOV

7.

Dodatek Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě na
základě žádosti č. 4121192827 s ČEZ Distribuce, a.s. , smlouvy s GasNet s.r.o.

8.

Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy

9.

Projektová dokumentace na přestavbu čp. 99

10. Pronájem provozovny pohostinství Pod Vinicí v čp. 61
11. 10. rozpočtové opatření v roce 2016
12. Vypuštění koridorů dopravní infrastruktury ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
13. Delegace k jubilujícím občanům
14. Různé
15. Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání a požádal o jeho doplnění. Nebyly doplněny žádné body
programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 28. zasedání zastupitelstva obce dne 15.2.2017
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

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

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0
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Usnesení bylo schváleno.

K bodu 3 - Schválení zápisu z 27. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 27. zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.1.2017. K zápisu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.1.2017.
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 – Informace o výsledcích kontroly hospodaření obce Bílé Poličany za rok 2016
Předsedající podal podrobný výklad k průběhu přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Uvedl, že nebyly
zjištěny žádné chyby a nedostatky v nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví obce Bílé Poličany.
Při kontrole písemností bylo konstatováno, že veškeré úkony byly prováděny v souladu s příslušnými
předpisy a zákony.
Předsedající poděkoval účetní obce Lindě Stejskalové za celoroční bezchybnou práci.

Zastupitelé berou na vědomí informaci o výsledku kontroly hospodaření obce za období 2016

K bodu 6 – Vyhodnocení průzkumu zájmu o dotaci za výstavbu DČOV
Na základě usnesení z minulého zasedání zastupitelstva byl proveden průzkum zájmu občanů o dotaci na
výstavbu domovní čističky odpadních vod (dále jen "DČOV"). Dotazník byl doručen do všech nemovitostí,
respondenti mohli odevzdávat vyplněné dotazníky do schránky v prodejně COOP nebo na Obecní úřad do
31.1.2017.
Z 65-ti distribuovaných dotazníků se vrátilo 19, z toho byly 4 s odpovědí "NE", 15 s odpovědí "ANO". U
odpovědí "ANO" nebyl v 5-ti případech uveden termín realizace nebo termín po 2020. Odhadem tedy mělo zájem
o dotaci 36 ekvivalentních obyvatel (počítáno i s těmi, kteří neuvedli datum realizace). Ekvivalentní obyvatel (dále
jen "EO") se počítá dle spotřeby vody tzn. 150 l spotřebované vody je 1 EO. I když připočteme byty v čp. 10,
nesplňujeme požadovaný 30% podíl EO pro přiznání dotace. V současné době má obec Bílé Poličany 157
obyvatel. Byty v čp. 61 nelze do projektu zahrnout, jelikož část budovy slouží k podnikání.

Zastupitelé berou na vědomí výsledek průzkumu zájmu o dotaci na výstavbu DČOV.

K bodu 7 – Dodatek Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k
distribuční soustavě na základě žádosti č. 4121192827 s ČEZ Distribuce, a.s., Smlouvy s GasNet s.r.o.
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ČEZ Distribuce, a.s. zaslala návrh dodatku Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického
zařízení k distribuční soustavě na základě žádosti č. 4121192827 s ČEZ Distribuce, a.s. Předmětem dodatku je
posunutí termínu dokončení stavby "Bílé Poličany knn pro p.č. 108/1 Obec" na 30.9.2017. Překážka vznikla v
legislativní oblasti při získávání stavebního povolení. Jedná se o přípojku k čp. 99.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dodatku Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického
zařízení k distribuční soustavě na základě žádosti č. 4121192827 s ČEZ Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
Dále byly zaslány 2 návrhy smluv na připojení k plynovodní síti mezi obcí Bílé Poličany a GasNet, s.r.o. na
připojení provozovny pohostinství v přízemí a garsonky v 1. patře čp. 61.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smluv o připojení k distribuční soustavě plynu mezi obcí Bílé Poličany a
GasNet, s.r.o.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

K bodu 8 – Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy
Město Miletín předložilo návrh Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy v
Miletíně. Jelikož je spádová i Základní škola v Miletíně, bylo navrženo dohodu schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské
školy v Miletíně.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

K bodu 9 - Projektová dokumentace na přestavbu čp. 99
Ing. Aleš Petřík předložil kalkulaci (nabídku) na projektové práce na stavební úpravy čp. 99. Nabídka
obsahuje architektonicko-stavební řešení, požární zprávu a inženýrskou činnost. Cena 74 000,- Kč bez DPH.
Cenové návrhy předložili i projektanti jednotlivých instalací, cenové nabídky jsou shrnuty v následující tabulce.

Druh projektu
Architektonicko-stavební řešení
Požárně bezpečnostní řešení (zpráva)
Inženýrská činnost (potřebná vyjádření apod.)
Vzduchotechnika
Elektroinstalace
Statika

Dodavatel

ing. Aleš Petřík
Sorke, spol. s r.o.
Sollertia s.r.o.
ing. Jakub Gembal
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Cena

DPH

Konečná cena

74 000
13 750
18 000
33 000

není plátce
2 888
3 780
není plátce

74 000
16 638
21 780
33 000
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Zdravotechnika + průkaz ENB + vytápění
Rozpočet

MaFeP, s.r.o.
ing. Vojtěch Švehla

32 000
20 000
190 750

6 720
není plátce

38 720
20 000
204 138

V součtu je cena projekčních prací v cenách bez DPH je 190 750,- Kč, cena konečná je 204 138,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zadání projektové dokumentace na přestavbu čp. 99:
Architektonicko-stavební řešení,
požárně bezpečnostní řešení
Inženýrská činnost
Vzduchotechnika
Elektroinstalace
Statika
Zdravotechnika, průkaz ENB, vytápění
Rozpočet
Výsledek hlasování:

Ing. Aleš Petřík
Sorke spol.s r.o.
Sollertia s.r.o.
ing. Jakub Gembal
MaFeP, s.r.o.
ing. Vojtěch Švehla

IČO: 86696599
IČO: 64825001
IČO: 60917008
IČO: 75426188
IČO: 27558533
IČO: 68509677

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

K bodu 10 - Pronájem provozovny pohostinství Pod Vinicí v čp. 61
Po delší době se nám konečně přihlásil zájemce o provozování pohostinství Pod Vinicí, které je od listopadu
2016 uzavřeno. Zájem o provozování má p. Milan Křelina. Dle podané žádosti a výpisu z živnostenského rejstříku
má zkušeností v oboru a příslušné živnostenské oprávnění. Dne 11.2.2017 byla provedena prohlídka provozovny
a bylo navrženo její dovybavení.
Chladicí a mrazící techniku, drobné vybavení kuchyně má nájemce vlastní. Po vzájemné dohodě bylo
navrženo dovybavit provozovnu sklem 0,3l, 0,2l a odlivkami 0,04l, talíři, kuchyňskými hrnci, technologií EET,
litinovým elektrickým grilem, fritézou a 3-mi pivními sety na terasu.
Dále zcela chybí označení provozovny, bylo by potřebné instalovat poutače u silnice a u budovy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nájemní smlouvu na provozovnu pohostinství v čp. 61 mezi Obcí Bílé Poličany a
Milanem Křelinou IČO 64779068 a dovybavení provozovny potřebným inventářem.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

K bodu 11 - 10. Rozpočtové opatření 2016
Předsedající seznámil zastupitele s 10. 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 10. rozpočtovém opatření.
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K bodu 12 - Vypuštění koridorů dopravní infrastruktury ze Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního
plánování, jako příslušný orgán územního plánování, obdržel dopisem města Miletín žádost o změnu vymezení
koridoru pro přeložku silnice II/300 tzv. obchvat Miletína. Na základě této žádosti se uskutečnilo ve středu 8. 2.
2017 od 14:00 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje jednání.
Na řešení koridoru DS30 navazuje i koridor pro přeložku silnice II/284 v prostoru Bílých Poličan a
Lanžova, označený jako DS15. V rámci projednání žádosti města Miletín tak musí být řešeny i otázky spojené s
tímto záměrem i v těchto obcích. Je na zastupitelstvu, jestli souhlasí s vypuštěním koridoru v k.ú. Bílé Poličany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany souhlasí s vypuštěním koridoru pro přeložku silnice II/284, vymezeného v
platných Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje pod označením DS15 a dává tímto podnět k jeho
vypuštění při nejbližší aktualizaci těchto zásad.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany ukládá starostovi písemně informovat pořizovatele Zásad územního
rozvoje Královéhradeckého kraje (KÚ Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu) o
přijatém usnesení.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany bere na vědomí, že do doby nabytí účinnosti aktualizace Zásad územního
rozvoje Královéhradeckého kraje, jejímž předmětem bude vypuštění koridoru DS16, je nezbytné respektovat
platné Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

K bodu 13 – Delegace k jubilantům
V dubnu 2017 máme dva jubilanty, které navštíví delegace v tomto složení:
 Jaroslava Stránská - Baudyš P. st., Hák J.
 Jaroslava Sauerová - Baudyš P. st., Stejskal T.

Zastupitelstvo bere na vědomí delegace k jubilantům

K bodu 14 – Různé
Do bodu Různé nebyly přihlášeny žádné body programu

K bodu 15 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

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

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

16.2.2017
Petr Baudyš st.

Starosta obce

Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé:

Petr Baudyš ml.

______________________________

Jan Kafka

______________________________
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