Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 15. dubna 2019
Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou
obce Petrem Baudyšem st. (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je
přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Baudyš Petr ml., Baudyš Petr st., Kafka Jan, Mgr. Kafková Tereza, Stejskal Jaroslav ml., Stejskal
Tomáš, Zajícová Danuše.
Omluveni: Stejskal Jaroslav st. , Stejskalová Linda

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. února 2019
Rozpočtové opatření č. 1/2019 a č. 2/2019
Žádost Jany a Miroslava Urbanových o koupi obecního pozemku p.p.č. 26/1
Zapojení se do dotačního programu s možností využití peněžních prostředků z rozpočtu KÚHK - podpory
pro venkovské prodejny
7. Dotace na zřízení čistírny odpadních vod u čp. 10
8. Delegace k jubilujícím občanům
9. Různé
10. Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání a vyzval přítomné k doplnění programu zasedání.
Doplněny byly body:














Informace o digitalizaci intravilánu obce
nabídka divadelního představení
návrh veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
Informace z 3. pracovní schůzky "rekonstrukce silnice Bílé Poličany"
projednání žádosti Zuzany Palouš Seifertové o odkup p.p.č. 184 v kú. Bílé Poličany
informace o pracovním setkání na ÚP Trutnov
prodloužení doby trvání Programu Zelená úsporám
schvalování rozpočtových opatření
dlužné nájemné Jaroslava Hlouška a Davida Hlouška v bytech čp. 10
lávka u Zajíců mřížové rošty
cesta u Zajíců - frézink
organizace pálení čarodějnic
prodej kamene

Poté dal předsedající o návrhu programu hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 5. zasedání zastupitelstva obce dne 15.4.2019
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

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

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. února 2019
Předsedající připomenul zásadní body zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. února 2019.
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. února 2019
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Rozpočtové opatření č. 1/2019 a 2/2019
Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 1/2019 a 2/2019. Seznámil zastupitele s
poznámkami u jednotlivých položek, které vypracovala účetní obce a na zasedání nebyla přítomna.

Zastupitelé berou na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a 2/2019
K bodu 5 - Žádost Jany a Miroslava Urbanových o koupi obecního pozemku p.p.č. 26/1
Jana a Miroslav Urbanovi předložili žádost o odkoupení části p.p.č. 26/1 dle nákresu, který byl přílohou
žádosti. Důvodem odkupu je vybudování odstavné plochy pro nákladní automobil a zřízení technického zázemí.
Žadatel byl při jednání osobně přítomen a podrobně zastupitelům vysvětlil záměr s pozemkem. Do delší
diskuzi bylo konstatováno, že na prodej části p.p.č. 26/1 není vhodná doba, protože je na rok 2021 plánována
rekonstrukce komunikace č. 284, předmětný pozemek je v sousedství a bude stavbou silnice dotčen.
Z diskuze vyplynulo, že žadatel může část p.p.č. 26/1 dočasně využívat jako odstavnou plochu, pozemek ale
zatím prodáván nebude. Žadatel si může provést potřebné terénní úpravy na svoje náklady. Rozsah terénních
úprav bude stanoven na místě úprav.

Zastupitelé berou na vědomí žádost Jany a Miroslava Urbanových a záměr s využitím p.p.č. 26/1
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K bodu 6 - Zapojení se do dotačního programu s možností využití peněžních prostředků z
rozpočtu KÚHK - podpory pro venkovské prodejny
Na základě vyhodnocení rentability a žádosti provozovatele prodejny COOP Jednota předsedající navrhl, aby
se Obec Bílé Poličany podílela na provozu prodejny. Jelikož jsme malá obec, je zachování základních služeb je pro
naše občany zásadní. Navíc nejbližší prodejna v okresu Trutnov je vzdálená 6 km. Jednota Nová Paka dodala
podklady pro podání žádosti z které vyplývá, že tržby jsou pod hranici rentability a nelze dlouhodobě provoz
venkovských prodejen dotovat.
V současné době je vyhlášen dotační titul na podporu venkovských prodejen, dotace je 50 % z poskytnuté
částky. Maximální výše dotace je 50 000,- Kč, proto předsedající navrhuje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace
Jednotě Nová Paka na neinvestiční náklady ve výši 100 000,- Kč, Dotace by byla použita k zabezpečení stabilizace
personálu prodejny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Jednotě,
spotřebnímu družstvu, Nová Paka se sídlem Kotíkova 1817, 509 01 Nová Paka o poskytnutí neinvestičního
příspěvku ve výši 100 000,- Kč pro účel "Zajištění provozování prodejny č. 88" v Bílých Poličanech.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci venkovských prodejen z rozpočtu KÚHK ve výši 50 000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 - Dotace na zřízení čistírny odpadních vod u čp. 10
V obcích, ve kterých není rentabilní zřídit centrální ČOV stále probíhá příjem žádostí o dotaci na pořízení
čističky odpadních vod (dále jen "ČOV") u budov ve vlastnictví obce. Dotace bude poskytnuta na základě stupně
připravenosti a hlavně do vyčerpání alokovaných prostředků a je otevřena do července 2019.
Jakmile budeme legislativně připraveni předsedající navrhuje podat žádost o dotaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na zřízení čističky odpadních vod u čp. 10.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 8 – Delegace k jubilujícím občanům
V nadcházejícím období máme jednoho jubilanta, kterého navštíví delegace v tomto složení:
Anna Majsterková

- Jan Kafka, Danuše Zajícová

Zastupitelé berou na vědomí složení delegací k jubilujícím občanům
K bodu 9 - Různé


Předsedající informoval zastupitele o zahájení geodetických prací při digitalizaci katastru obce Bílé
Poličany. Práce budou trvat asi 1 rok, postupně budou zváni vlastníci nemovitostí v intravilánu obce
a za přítomnosti geodetů budou zpřesňovány hranice pozemků. O digitalizaci katastru obce byly
občané informování veřejnou vyhláškou.
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Divadlo Klauniky nabídlo naší obci realizaci představení Dod Quijote de la Mancha. Cena za
představení je 7 200,- Kč. Na pořadatelích je zabezpečení sálu, občerstvení a potřebných rekvizit.
Volné termíny jsou dva a to 24. a 25.5.2019. Předsedající navrhl oživit kulturní dění v obci a
divadelní představení realizovat.
Termín s divadlem projedná Mgr. Tereza Kafková, pronájem sálu projedná s ředitelem ÚHŠ Petr
Baudyš ml., distribuci a dotisk plakátů zabezpečí Petr Baudyš a Jan Kafka, přípravu sálu Petr Baudyš
ml.



návrh veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků - jelikož došlo ke
změně legislativy, musíme uzavřít s Městem Dvůr Králové novou smlouvu o přenosu příslušnosti k
projednávání přestupků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání
přestupků s Městem Dvůr Králové nad Labem.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se

Usnesení bylo schváleno


Informace z 3. pracovní schůzky "rekonstrukce silnice Bílé Poličany" podali předsedající a Mgr.
Tereza Kafková. Na schůzce byly projednávány detaily týkající se odvodnění, realizace svodidel,
rekonstrukce mostu apod. Realizace je plánována na rok 2021.



projednání žádosti Zuzany Palouš Seifertové o odkup p.p.č. 184 v kú. Bílé Poličany. Paní Zuzana
Palouš Seifertová podala žádost o odkup p.p.č. 184 v k.ú. Bílé Poličany. Jelikož hranice
předmětného pozemku není shodná s dosud využívanou částí pozemku jak ze strany Zuzany Palouš
Seifrtové tak ze strany Zdeňka Vitvara a Vladimíry Ziklové, bude o záměru prodeje rozhodnuto po
místním šetření v místě případného prodeje.



informace o pracovním setkání na ÚP Trutnov - předsedající informoval o schůzce na ÚP v
Trutnově. Zásadní pro naší obec je, že na letošní rok je na veřejně prospěšné práce přidělen pouze
zlomek finančních prostředků oproti minulým rokům. Proto musíme počítat s omezením počtu
pracovníků na´´na VPP v naší obci.
Pozitivní je, že míra nezaměstnanosti v regionu je na rekordně nízké úrovni a stále je poptávka po
pracovních silách.



Další pozitivní informací je, že Státní fond životního prostředí (dále jen "SFŽP") umožňuje
prodloužení čerpání dotací, které měly původní termín čerpání do 31.10.2019. To se týká i naší
obce. Na přestavbu čp. 99 máme schválenu dotaci od SFŽP ve výši 2 628 972,- Kč a vzhledem k
dlouhotrvajícímu procesu vydávání stavebního povolení jsme nebyli schopni schválené prostředky
v termínu využít. Nyní můžeme využít prostředky do konce roku 2021. Otázkou ale zůstává, zda
bude možné tato finanční prostředky zkombinovat s případnou dotací z POV, o kterou máme
požádáno.



Schvalování rozpočtových opatření je možné zastupitelstvem obce a nebo lze pověřit schvalováním
rozpočtových opatření starostu obce. Pro včasné proplácení plateb je to pružnější, zastupitelstvo
bude brát rozpočtová opatření na vědomí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pravomoc schvalování rozpočtových opatření starostou obce.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno


Účetní obce vypracovala podklady pro výpověď z bytů v čp. 10 pro Jaroslava Hlouška a Davida
Hlouška. Jelikož neplacení nájemného a zálohy na služby je dlouhodobější, obec ukončí nájemní
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vztah bez výpovědní lhůty. David Hloušek dluží k 30.4.2019 celkem 28 952,- Kč, Jaroslav Hloušek ke
stejnému datu 47 150,- Kč.


lávka u Zajíců mřížové rošty. Jan Kafka informoval o průběhu opravy lávky "u Zajíců". Pro dokončení
chybí instalace mřížových roštů a zábradlí.



Danuše Zajícová a manželé Kafkovi upozornili na havarijní stav komunikace na p.p.č. 978. K
vyspravení je potřeba zabezpečit asfaltový frézink. Předsedající poptá dodávku asfaltového
frézinku u našich předchozích dodavatelů.



organizace pálení čarodějnic - blíží se termín "pálení čarodějnic". Jako v minulých letech bude
zabezpečení jednoduché občerstvení pro děti i dospělé, které bude podáváni v režii obce. Bude
pořádán lampionový průvod od pohostinství Pod Vinicí k místu pálení. Jan Kafka navrhl
zabezpečení ohňostroje. Na ohňostroj bude uvolněna částka 2 000,- Kč. Občerstvení zabezpečí
Mgr. Tereza Kafková.



jelikož byl opět zaznamenám zájem o odkup kamene z demolice bývalého kravína, předsedající
navrhuje vyzvat zájemce o cenovou nabídku. Předsedající připomněl, že není smyslem prodávat
kámen za každou cenu, nicméně pro použití není a asi ani nebude reálné využití. Při případné
realizaci přestavby čp. 99 bude problematické kámen využít (výběrové řízení, rozpočet) a navíc
jsme již museli kámen částečně přemisťovat při realizaci stavby kanalizace a při realizaci přípojky
NN k čp. 99. Danuše Zajícová zjistí reálnou cenu kamene u profesionálních kameníků.

Zastupitelstvo bere na vědomí body v různém
K bodu 10 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:11 hodin.

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

16. 4. 2019
Petr Baudyš st.

Starosta obce

Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé:

Jaroslav Stejskal ml.

______________________________

Danuše Zajícová

______________________________
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