Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 27. března 2018
Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 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). Jednání se zúčastnili i dva hosté, za Státní pozemkový úřad (dále
jen "SPÚ") ing. Kvicien a za firmu Geovap, s.r.o. ing. Hakl.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Projednání Plánu společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav
Schválení zápisu z 37. zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.2.2018
Kontrola usnesení
Závěrečný účet obce, schválení účetní závěrky
Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2018
Výběrové řízení na dodávku dopravního automobilu pro JPO
Projednání záměru prodeje části p.p.č. 182/1 Bc. Zdeňce Vojtěchové a Mgr. Petru Vojtěchovi
Zapojení do regionální turistické hry
Informace o průběhu přestavby čp. 99
Delegace k jubilujícím občanům
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání a vyzval přítomné k doplnění programu zasedání. K doplnění
nebyly navrženy žádné body. Poté dal o návrhu programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 38. zasedání zastupitelstva obce dne 27.3.2018
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2 – Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva Mgr. Terezu Kafkovou a Tomáše Stejskala.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli Mgr. Terezu Kafkovou a Tomáše Stejskala.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 3 - Projednání Plánu společných zařízení v rámci Komlexních pozemkových úprav
V rámci probíhajících Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bílé Poličany byl firmou Geovap, ve spolupráci
se sborem zástupců a SPÚ, navržen Plán společných zařízení. Zástupci SPÚ a firmy Geovap seznámili zastupitele s
navrhovaným plánem a vysvětlili zastupitelům funkce a priority jednotlivých záměrů a staveb. Jedná se zejména
o obnovu cestní sítě, remízků, výsadby alejí, dalších protierozních zařízení a požadavků na pěstební opatření.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Plán společných zařízení v rámci akce komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bílé
Poličany dle návrhu fy Geovap, spol.s r.o.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 - Schválení zápisu z 37. zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.2.2018
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 37. zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.2.2018. K zápisu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 37. zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.2.2018.
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
K bodu 6 - Závěrečný účet obce, schválení účetní závěrky za rok 2017
K tomuto bodu obdrželi všichni zastupitelé podkladové materiály: Závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok
2017 včetně příloh tzn. FIN 2-12M, Rozvahy, Přílohy, Výkazu zisků a ztrát, Zprávy o výsledku
hospodaření. Všechny materiály, které tvoří Závěrečný účet obce za rok 2017 jsou vyvěšeny na úřední desce obce
a jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bílých Poličanech a v plném rozsahu na elektronické úřední
desce umožňující dálkový přístup.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný učet obce Bílé Poličany za rok 2017 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2017 bez výhrad.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Bílé Poličany za rok 2017 a dále schvaluje převod výsledků
hospodaření za rok 2017 ve výši zisku 76 364,42 Kč z účtu 431 na účet 432".
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
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K bodu 7 - Rozpočtové opatření 1/2018 a 2/2018
Předsedající seznámil zastupitele s 1. a 2. rozpočtovým opatřením v roce 2018. Účetní obce vysvětlila
položky rozpočtových opatření a zodpověděla dotazy zastupitelů. 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 1. a 2. rozpočtovém opatření.
K bodu 8 - Výběrové řízení na dodávku dopravního automobilu pro JPO
Na základě žádosti obce Bílé Poličany ze dne 9. února 2018 Ministerstvem vnitra byla dne registrována akce
014D241008219 Bílé Poličany - dopravní automobil (dále jen "DA") pod č.j. MV-19045-2/PO-FIN-2018 ze dne 12.
února 2018. Dle pracovních postupů a pravidel při poskytování investičních dotací pro jednotky SDH obcí musíme
nyní vyhlásit výběrové řízení na dodavatele DA.
V souladu se Směrnicí 1/2016 o zadávání veřejných zakázek obce Bílé Poličany musí zastupitelstvo obce
ustanovit komisi pro výběr dodavatele a schválit zadávací dokumenty. V diskuzi bylo navrženo ustanovit komisi
ve složení zastupitelstva tj.
Petr Baudyš st.
Petr Baudyš ml.
Jiří Hák
Mgr. Tereza Kafková
Jan Kafka
Jaroslav Stejskal st.
Jaroslav Stejskal ml.
Tomáš Stejskal
Zasedání komise se bude konat 26.4.2018 v 19 hodin, kdy končí lhůta pro podání nabídek. V diskuzi byly
také stanoveny podmínky zadávací dokumentace, která je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje komisi pro vyhodnocení nabídek výběrového řízení na dodávku hasičského
dopravního automobilu ve složení:
Baudyš Petr st.
Baudyš Petr ml.
Jiří Hák
Mgr. Tereza Kafková

Jan Kafka
Jaroslav Stejskal st.
Jaroslav Stejskal ml.
Tomáš Stejskal.

Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zadávací dokumentaci na dodávku hasičského dopravního automobilu.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
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K bodu 9 - Projednání záměru prodeje části p.p.č. 182/1 Bc. Zdeňce Vojtěchové a Mgr. Petru
Vojtěchovi
Dne 10. ledna 2018 požádali Bc. Zdeňka Vojtěchová a Mgr. Petr Vojtěch o odkup části obecní p.p.č. 182/1 v
k.ú. Bílé Poličany. Pozemek se nachází podél p.p.č. 199/2, 199/1 a 203, všechny tři jmenované pozemky jsou ve
vlastnictví žadatelů.
Navržená hranice pozemků respektuje dřívější ohraničení pozemků plotem a vysázenými keři. Žádost je
zdůvodněna snahou o narovnání hranic pozemků a lepším přístupem k pozemkům žadatelů.
Žadatelé se zavazují, že kromě kupní ceny uhradí i veškeré náklady spojené se zaměřením, oddělením
pozemků, vyhotovení geometrického plánu apod.
Po diskuzi zastupitelů bylo navrženo záměr prodeje schválit v takovém rozsahu, aby nedošlo k zúžení obecní
p.p.č. 182/1 pod 8 metrů. Dle měření v počítačovém programu GRAMIS je nejmenší šíře pozemku v tomto úseku
právě cca 8 metrů. Jelikož se na p.p.č. 182/1 výhledově plánuje místní komunikace, je nezbytné zachovat
dostatečnou šíři pro realizaci plánovaného záměru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 182/1 předem známým zájemcům Bc. Zdeňce
Vojtěchová a Mgr. Petru Vojtěchovi.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 10 - Zapojení do regionální turistické hry
Odbor školství, kultury a sociálních věcí ve Dvoře Králové nad Labem (dále jen "ŠKS") nabídl naší obci účast v
regionální turistické hře, kterou pořádá právě ŠKS. Jedná se o druhý ročník hry, účelem je přilákat do regionu
turisty. Součástí hry je materiál, ve kterém má obec prostor pro svou prezentaci. Na vybraných místech jsou
potom umístěna kontrolní stanoviště, na kterých si musí účastník hry obkreslit zveřejněný motiv. Cena za prostor
pro prezentaci obce v rozsahu 1/2 strany vydávaného materiálu je 2 000,- Kč.
Po diskuzi bylo předsedajícím navrženo se hry zúčastnit. Na jednom místě v centru obce, nejlépe poblíž
bývalé školy, která má zajímavou a málo známou historii spojenou s povolováním stavby v souvislosti plánováním
vojenského újezdu, bylo navrženo umístit informační ceduli se stručným popisem a s QR kódem, který bude
odkazovat na webovou stránku. Webová stránka bude vytvořena na doméně obce www.bilepolicany.cz a bude
se v plné šíři věnovat historii nejen školy, ale i dalších zajímavých míst.
Předsedající shrnul celou tématiku a dal o účasti v regionální turistické hře a účastnickém poplatku ve hře
hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje účast v regionální turistické hře a účastnický poplatek ve výši 2 000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 11 - Informace o průběhu přestavby čp. 99
Předsedající informoval o dalším vývoji povolování přestavby čp. 99. Při další komunikaci s Odborem
výstavby a územního plánování ve Dvoře Králové nad Labem (dále jen "OVÚP") bylo zjištěno, že v současné době
je vydání stavebního povolení závislé na zřízení přípojky elektrické energie od ČEZ, a.s. Bohužel bylo také zjištěno,
že ČEZ se začal zabývat projektováním přípojky až v únoru 2018, přestože žádost byla podána už v květnu 2016.
Původní informace z ČEZ, a.s., že jsou problémy na OVÚP, nebyly pravdivé.
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Nová situace je řešena ve spolupráci s projektantem ing. Alešem Petříkem. Také musela být podána žádost
o prodloužení lhůt na dodání chybějících podkladů a to do 30. června 2018.

Zastupitelé berou na vědomí informaci o průběhu přestavby čp. 99
K bodu 12 – Delegace k jubilujícím občanům
V nadcházejícím období máme tři jubilanty, které navštíví delegace v tomto složení:
Jaroslava Stránská
Jana Stejskalová
Michal Hrnčíř

- Jaroslav Stejskal st., Petr Baudyš st.
- Jan Kafka, Mgr. Tereza Kafková
- Petr Baudyš ml., Jaroslav Stejskal ml.

Zastupitelé berou na vědomí složení delegací k jubilujícím občanům
K bodu 13 - Různé
Nebyly přihlášeny žádné body programu.

K bodu 14 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:30 hodin.

Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)
5)

Prezenční listina
Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky - Čestné prohlášení - základní způsobilost

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:

Starosta obce

Ověřovatelé:

28.3.2018
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

Mgr. Tereza Kafková

______________________________

Tomáš Stejskal

______________________________
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