Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 9. září 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 9 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, Stejskal Jaroslav ml., Stejskalová Linda

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

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 7. zasedání zastupitelstva dne 24. června 2019
Informace o dílčí kontrole hospodaření obce za rok 2019
Projednání Dohody o změně katastrální hranice
Dodatek Smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s.
Schválení smlouvy s dodavatelem "Prodloužení kanalizace k 712/19"
Další postup s nemovitostí čp. 99
Podzimní obecní výlet
Různé
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 3., 4., 5., 6. a 7. rozpočtovém opatření
Projednání žádosti Valérie Kynčlové o přidělení bytu
Prodej kamene

Poté dal předsedající o návrhu programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 8. zasedání zastupitelstva obce dne 9. 9. 2019
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

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

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 3 - Schválení zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. června 2019
Předsedající připomenul zásadní body zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. června 2019.
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. června 2019
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Informace o dílčí kontrole hospodaření obce za rok 2019
Dne 3. 9. 2019 byla provedena dílčí kontrola hospodaření obce Bílé Poličany za období roku 2019. Dílčí
kontrola byla bez zjištěných nedostatků. K průběhu kontroly podal vysvětlení předsedající a účetní obce Linda
Stejskalová.

Zastupitelé berou na vědomí informaci o dílčí kontrole hospodaření obce.
K bodu 5 - Projednání Dohody o změně katastrální hranice
Návrh na změnu katastrální hranice byl iniciován Státním pozemkovým úřadem (dále jen „SPÚ“) v rámci
probíhajících Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“).
Důvodem návrhu změny katastrální hranice je zjednodušení její trasy. Nová hranice je vedena podél toku
Trotina, po hranici parcely nově navržené cesty DC18-N a po hranici nově navržené parcely 170/2 na orné půdě.
Ve snaze zachovat pozemky soukromých vlastníků v jednom katastrálním území a vedení katastrální hranice po
hranicích v terénu, vzniklo ponížení k.ú. Trotina ve výměře o 134 m2 a navýšení k.ú. Bílé Poličany o 134 m2.
Návrh změny katastrální hranice zpracovala v rámci KoPÚ firma GEOVAP, spol. s r.o. Pardubice v roce 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje Dohodu obcí Bílé Poličany a Trotina dle § 26 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 32 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb. o změně katastrální hranice.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 6 - Dodatek Smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce předložila již 3. dodatek ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny NN uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121192827 (dále
jen „Smlouva“). Jedná se o přípojku k budově čp. 99, na kterou již čekáme 2,5 roku.
V současnosti je již přípojka rozpracovaná a je reálné, že bude do navrhovaného termínu dokončena. Proto
předsedající navrhl dodatek č. 3 ke Smlouvě schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny NN uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121192827.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Stránka 2 z 4

Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

K bodu 7 - Schválení smlouvy s dodavatelem "Prodloužení kanalizace k 712/19"
Odbor výstavby a územního plánování vydal stavební povolení na stavbu Prodloužení kanalizace na 712/19.
Na základě vydaného stavebního povolení zahájil předsedající výběr dodavatele.
Jelikož se dle projektové dokumentace (dále jen „PD“) pohybuje cena díla v cenách okolo 300 000,- Kč (bez
DPH), spadá tato zakázka do II. kategorie Směrnice 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen
„Směrnice“). V souladu se Směrnicí oslovil předsedající 4 dodavatele, kteří předložili cenové nabídky ve
stanoveném termínu, tj. do 31. srpna 2019. Cenové nabídky v cenách bez DPH v pořadí dle dodání byly:
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o.
Viktor Jungkind, Bílé Poličany 74
Lukáš Fof, Horní Dehtov 4
Josef Hladík, Jungmanova 983, Dvůr Králové nad Labem

432 250,- Kč
345 000,- Kč
375 000,- Kč
352 000,- Kč

Na základě předložených nabídek navrhl předsedající schválit uzavření Smlouvy o dílo na Prodloužení
kanalizace k p.p.č. 712/19 ve výši 345 000,- Kč (bez DPH) s firmou Viktor Jungkind, Bílé Poličany 72, IČO 13531395.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na Prodloužení kanalizace k p.p.č. 712/19 ve výši 345 000,Kč (bez DPH) s firmou Viktor Jungkind, Bílé Poličany 72, IČO 13531395.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 8 – Další postup s nemovitostí čp. 99
Předsedající informoval zastupitele o průběhu realizace nové přípojky NN (viz. Dodatek smlouvy s ČEZ
Distribuce, a.s.). Po zprovoznění přípojky bude instalována elektroměrná skříň (sloupek) pro umístění 2 ks
elektroměrů. Instalaci provede firma Rejl z Dubence.
Na celkovou rekonstrukci jsme dotaci nezískali, proto předsedající navrhl zamyslet se alespoň nad částečnou
rekonstrukcí a využít tak dostupnou dotaci od Státního fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“), která je určena
na výměnu oken, dveří a zateplení objektu. Tento záměr zastupitelé podpořili. Předsedající zjistí u poskytovatele
dotace a u firmy, která za naši obec žádost o dotaci podávala a předkládala SFŽP rozpočet prací, jaké jsou možnosti
a zda bude možné, v souladu s podmínkami přidělení dotace, zateplení objektu a výměnu oken a dveří realizovat.
Určitě bude nutné vyzdít část západní strany objektu, která je po odbourání hospodářské části objektu řešena
provizorně. Způsob řešení bude stanoven na základě výsledků jednání o dalším využití dotace ze SFŽP.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o dalším postupu s nemovitostí čp. 99
K bodu 9 – Podzimní obecní výlet
V diskuzi o dalším podzimním výletu byla opět připomenuta myšlenka nahradit obvyklý výlet po památkách
výletem s vánoční tématikou. V diskuzi bylo navrženo několik lokalit s vánočními adventními trhy. Nakonec byl,
i na základě zkušeností některých zastupitelů, navržen a vybrán výlet do vánoční Wroclawi. Předsedající
osloví komerční autobusové dopravce, jelikož cesta do zahraničí s autobusem z UHŠ není možná.
Termín byl stanoven na sobotu 14. prosince 2019, cena 200,- Kč za osobu, děti z rodiny do 15-ti let zdarma.
Předpokládaný odjezd v 6 hodin od obecního úřadu, návrat do cca 21 hodin.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace podzimním obecním zájezdu
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K bodu 10 – Různé
-

Informace o 3., 4., 5., 6. a 7. rozpočtovém opatření – předsedající informoval o schválených rozpočtových
opatřeních, účetní obce podala vysvětlení k položkám.

-

Paní Valérie Kynčlová si podala žádost o byt. V současnosti máme uvolněný byt 1+1 v čp. 10 po p.
Jaroslavu Hlouškovi. Předsedající připomněl, že máme ještě další žádosti o byty. Dle dostupných
informací však žadatelé bytovou situaci již vyřešili, případně jim bude nabídnut větší byt v čp. 61, který
se bude rekonstruovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem bytu 1+1 v čp. 10 Valérii Kynčlové, bytem Lipnice 59.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
-

Prodej kamene z čp. 99 – o koupi kamene projevili zájem 2 zájemci. Bylo navrženo kámen prodat za cenu
500,- Kč za tunu. Se zájemci bude jednáno o dalším postupu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej stavebního kamene za cenu 500,- Kč za tunu.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 11 - 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:

10. 9. 2019
Petr Baudyš st.

Starosta obce

Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé:

Danuše Zajícová

______________________________

Jaroslav Stejskal st.

______________________________
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