Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 27. května 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 st., Stejskal
Tomáš, Zajícová Danuše.
Omluveni: Stejskal Jaroslav ml. , Stejskalová Linda

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu ze 5. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15. dubna 2019
Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Návrh dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy
Den obce 2019
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.
Doplněny byly body:







plynofikace bytu v čp. 61
přidělení bytu v čp. 10 (Langr Pavel)
informace z Úřadu práce - VPP
sekaní mezí
výpověď z bytů čp. 10
text pamětní desky u lípy

Poté dal předsedající o návrhu programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 6. zasedání zastupitelstva obce dne 27.5.2019
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

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

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu ze 5. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15. dubna 2019
Předsedající připomenul zásadní body zápisu ze 5. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15. dubna 2019.
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15. dubna 2019
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Obdrželi jsme opět od Linky bezpečí z.s žádost o finanční příspěvek 2 000,- Kč. Argumentem je, že linka
bezpečí je již podporována obcemi v okolí - Trotina, Doubravice a městem Dvůr Králové nad Labem. Okolo
žádosti se opět rozvinula krátká diskuse a bylo jednoznačně konstatováno, že nebudeme Lince bezpečí z.s.
příspěvek poskytovat. Žádostí o dary, finanční příspěvky apod. je již příliš mnoho a zastupitelstvo bude v
budoucnosti podobnou podporu spíše omezovat. Dotace nebo podpora bude udělována dle možností a
přednostně těm organizacím, které poskytují služby našim občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč pro Linku bezpečí z.s.
Výsledek hlasování:

Pro 0, proti 7, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
K bodu 5 - Návrh dohody o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové
agendy
Na minulém zasedání zastupitelstva jsme schválili novou smlouvu o zajištění výkonu přestupkové agendy.
Dle pokynů Města Dvůr Králové nad Labem musíme nyní nově schválit Dohodu o ukončení veřejnoprávní
smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy, která ukončuje smlouvu předchozí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o ukončení veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přestupkové agendy
s Městem Dvůr Králové nad Labem.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 6 - Den obce 2019
Předsedající vyzval zastupitele k podání návrhů na program letošního dne obce. Termín bude tradiční tj.
poslední srpnovou sobotu 31. 8. 2019.
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Bylo jednáno s provozovateli pohostinství Pod Vinicí o rozsahu zabezpečení venkovního občerstvení. Tak
jako v loňském roce zabezpečí veškeré občerstvení provozovatel pohostinství Radka Voženílková.
Návrhy na program Dne obce, rozdělení úkolů:
skákací hrad od COOP, rogalo, pozvánky a plakáty
malování na obličej
hry pro děti
cvrkací kuličky
hudba
loutkové divadlo
nebo
ukázka mladých hasičů Sovětice
dravci
rogalo
ohňostroj

- Petr Baudyš st.
- Petr Baudyš st. (Hana Baudyšová ml.)
- Martina Holmanová, Mgr. Tereza Kafková
- Jaroslav Stejskal st.
- Michal Hrnčíř (Filip Hrnčíř)
- Danuše Zajícová
- Mgr. Tereza Kafková
- Jan Kafka
- Jaroslav Stejskal st.
- Jan Kafka

Předsedající upozornil na technický a estetický stav zahradního nábytku, který je na akci zapůjčován od SDH
Bílé Poličany a navrhl, aby bylo zakoupeno několik "pivních setů". Jsou skladné, universálně použitelné a finančně
velmi dostupné. Po krátké diskuzi bylo konstatováno zakoupit 10 setů. Zabezpečí Petr Baudyš st. a Jan Kafka.

Zastupitelé berou na vědomí úkoly při přípravě Dne obce Bílé Poličany 2019
K bodu 7 - Informace o průběhu přestavby čp. 99
ČEZ Distribuce, a.s. začala realizovat přípojku NN k budově čp.99. Na trase přípojky bylo nutno přemístit
kameny, provedl Viktor Jungkind.
Jelikož byla stavba přípojky povolena společně s přestavbou čp. 99, oslovil nás ČEZ o "dohodu o podmínkách
postoupení práva povinností a dalším postupu při výstavbě a uvádění do provozu energetického díla Bílé Poličany
knn pro p.č. 108/1 Obec, IP-12-2008542", aby mohl přípojku NN zkolaudovat samostatně (odděleně od celé
přestavby). Dohoda je s termínem do 31.8.2019, do té doby by měla být dílčí stavba přípojky NN zkolaudována.
Součástí přípojky NN je pojistková skříň. Další nezbytnou součástí funkční přípojky je skříň pro umístění
elektroměrů, která již není předmětem dodávky od ČEZ Distribuce, a.s. Předsedající proto objednal u zhotovitele
přípojky fy. Rejl z Dubence i instalaci elektroměrné skříně.

Zastupitelé berou na vědomí informaci o průběhu přestavby čp. 99
K bodu 8 – Delegace k jubilujícím občanům
V červenci 2019 máme čtyři jubilanty, které navštíví delegace v tomto složení:
Marie Rejlová
Anna Davidová
Petr Baudyš
Josef Kňourek

- Tomáš Stejskal, Petr Baudyš ml.
- Jan Kafka, Petr Baudyš st.
- Jan Kafka, Mgr. Tereza Kafková
- Mgr. Tereza Kafková, Danuše Zajícová

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


Plynofikace bytu v čp. 61 - Krakovský. Na základě zápisu z kontroly spalinových cest předsedající
konstatoval, že komínové těleso v čp. 61, na které je napojen kotel na tuhá paliva v bytě p.
Krakovského, je ve špatném stavu a je nezbytné provést opravu. V této souvislosti navrhl realizaci
instalace plynového kotle. O tomto záměru byl již na podzim nezávazně informován i nájemce bytu
p. Krakovský, aby nedošlo zbytečně k předzásobení tuhými palivy na další topnou sezónu.
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Bylo jednáno s projektantkou v oboru plyn pí. Žižkovou, projektovou dokumentaci na vytápění bytu
v čp. 61 vyhotoví.


Nájemce bytu v čp. 10 p. Pavel Langr oznámil, že ukončí nájem bytu ke konci června 2019. Jelikož
máme 2 čerstvé žádosti o byt, zabývalo se zastupitelstvo přidělením bytu novému nájemci.
Byly posouzeny žádosti p. Filipa Hrnčíře z 2.5.2019 a Romana Zvonaře s Andreou Petrovou ze dne
19.5.2019. V diskuzi bylo navrženo vyhovět žádosti p. Filipa Hrnčíře, který podal žádost 2.5.2019.



Informace z Úřadu práce - v původně plánovaném termínu tj. od 1.5.2019 nám nebyl přidělen
žádný pracovník na VPP, protože oslovené instituce včas nezaslaly potvrzení o bezdlužnosti.
Přidělen byl 1 pracovník s termínem od 1.6.2019, přidělení bylo ale obratem zrušeno, jelikož byl
přidělený pracovník z rodinných důvodů vyřazen z evidence ÚP.
Předsedající oznámil zastupitelům, že byla prodloužena pracovní smlouvy s paní Majsterkovou,
která se jako pracovník na VPP velmi osvědčila. Práce s křovinořezem byla nabídnuta p. Františku
Kokymu, který nabídku přijal.



P. Jan Kafka připomněl sekání mezí zejména okolo cesty k sádkám. Bude opětovně osloven p.
Kňourek z Rohoznice, který nám tuto službu již poskytoval.



Předsedající informoval o stavu dlužných částek v bytech v čp. 10. Dlužné částky nejsou stále
doplaceny, byly zaplaceny jenom částečně, proto není možné výpovědi z nájmu bytů zrušit. Po
konzultaci s právníkem mají nájemci bytů 1 měsíc od převzetí výpovědi na vyklizení bytu. Poté
bude vyklizení bytů řešeno právní cestou.



Instalace pamětního kamene je nyní závislá pouze na dodání textu na pamětní desku. Po diskuzi byl
navržen text "Lípa srdčitá (Tilia cordata) vysazena občany Bílých Poličan ke 100. výročí vzniku
republiky. Nezapomínejme na své kořeny. Bílé Poličany 2018"

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 20:45 hodin.

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

28. 5. 2019
Petr Baudyš st.

Starosta obce

Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé:

Tomáš Stejskal

______________________________

Petr Baudyš ml.

______________________________
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