Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 21. října 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.
12.
13.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 8. zasedání zastupitelstva z 9. září 2019
Návrh na uzavření dohody na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz MŠ Rohoznice
Žádost o příspěvek Diakonie ČCE
Žádost o příspěvek Českého rybářského svazu MO Dvůr Králové
Smlouva s dodavatelem „ČOV pro obecní úřad čp. 10“
Cenová nabídka projektanta na PD na přestavbu bytů v čp. 61
Návrh na opravu chodby v čp. 10
Návrh na výsadbu na p.p.č. 705/1 (viz. příloha)
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:








DPP Tomáš Stejskal
Oprava (přestavba) PS
Kácení stromů– ano, ÚHŠ
Školení hasičů – motorová pila – ano. Pila, přilba, kanystr, protiprořezové kalhoty, náhradní lišta,
řetěz, pilníky, eko. Olej, Stihl.
Oprava cesty – Brada
Prodloužení VO Stejskal – ANO
Koš na exkrementy – domluva,

Poté dal předsedající o návrhu programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 9. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 10. 2019
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

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

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu z 8. zasedání zastupitelstva obce ze dne 9. září 2019
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 8. zasedání zastupitelstva obce ze dne 9. září 2019. K zápisu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce ze dne 9. září 2019
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Návrh na uzavření dohody na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz
MŠ Rohoznice
Obec Rohoznice poslala Návrh na uzavření dohody na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz
mateřské školy v Rohoznici. Při naplnění maximální kapacity (tj. v současnosti 28 dětí) jsou provozní náklady na 1
dítě a rok ve výši 10 566,78 Kč. V roce 2018-2019 navštěvovaly mateřskou školu v Rohoznici 4 děti z Bílých Poličan.
Obec Rohoznice navrhuje částečnou úhradu nákladů ve výši 5 000,- Kč na 1 dítě. Výši však ponechávají na uvážení
zastupitelstva.
Předsedající navrhl přispět obci Rohoznice částkou 5 000,- Kč na 1 dítě a postupovat tak v souladu s přijatou
zásadou finančně podporovat ty organizace, které se starají nebo vychovávají naše občany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Návrh dohody na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy
v Rohoznici ve výši 5 000,- Kč na 1 dítě
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 5 - Žádost o dotaci Diakonie ČCE
Diakonie Českobratrské církve evangelické poslala žádost o příspěvek na krytí nákladů sociálních služeb
Diakonie v roce 2019 ve výši 11 000,- Kč. V průběhu roku poskytovala Diakonie služby 3 občanům Bílých Poličan.
V souladu s výše zmíněnou zásadou předsedající navrhuje dotaci ve výši 11 000,- Kč Diakonii Českobratrské církve
evangelické dotaci poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje dotaci ve výši 11 000,- Kč Diakonii Českobratrské církve
evangelické ve Dvoře Králové nad Labem.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
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K bodu 6 - Žádost o příspěvek Českého rybářského svazu MO Dvůr Králové
Dalším žadatelem o poskytnutí finanční podpory je MO Českého rybářského svazu ze Dvora Králové nad
Labem. Předsedající navrhl, opět v souladu s výše zmíněnou zásadou, finanční podporu neposkytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční podporu MO Českého rybářského svazu ve Dvoře Králové nad Labem.
Výsledek hlasování: Pro 0, proti 9, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
K bodu 7 - Smlouva s dodavatelem „ČOV pro obecní úřad čp. 10“
Jelikož přepokládaná cena realizace ČOV pro obecní úřad (budovu čp. 10) nebude překračovat částku
500.000,- Kč bez DPH, bylo v souladu se směrnicí č. 1/2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
zorganizováno poptávkové řízení bez organizace výběrového řízení. Na základě návrhu zastupitelů byly vyzvány
čtyři firmy k předložení cenových nabídek na dodávku díla. Byly osloveny firmy Vodoekostav s.r.o., Černilovská
25/1, Rusek (dále jen „Vodoekostav“), Matex HK s.r.o., Kladská 181/55, Slezské Předměstí, Hradec Králové (dále
jen „Matex HK“) - tyto 2 firmy byly osloveny na návrh Jaroslava Stejskala ml., Lerison s.r.o., Novoměstská 1965/2,
Řečkovice, Brno (dále jen „Lerison“) – tato firma byla oslovena na návrh Jana Kafky a firma Viktor Jungkind, Bílé
Poličany 74 (dále jen „Viktor Jungkind“) – na návrh předsedajícího jako vítěze předchozí nabídky. Termín pro podání
cenové nabídky byl stanoven 30. září 2019.
Vodoekostav – do dnešního dne na výzvu k podání cenové nabídky nereagoval.
Matex HK – byly jsme vyzváni k zaslání výkazu výměr. Operativně jsme oslovili rozpočtářku, která vyhotovila
slepý výkaz výměr i výkaz výměr s cenami dle aktuálních ceníků v hodnotě díla 496 361,57 Kč bez DPH. Za
vyhotovení výkazu výměr jsme zaplatili 2 800,- Kč. Slepý výkaz výměr byl zaslán firmě Matex HK. Poté jsme byli
vyzváni firmou Matex HK k zaslání projektové dokumentace ve formátu PDF a prodloužení termínu pro podání
cenové nabídky do 15. 10.2019. Vše bylo provedeno, do dnešního dne ale Matex HK cenovou nabídku nedodal.
Lerison - do dnešního dne na výzvu k podání cenové nabídky nereagoval.
Viktor Jungkind – předložil cenovou nabídku 30. 9. 2019
Matex HK
Vodoekostav
Lerison
Viktor Jungkind

nedodal,- Kč
-------,- Kč
-------,- Kč
438 000,- Kč

Na základě předložených nabídek navrhl předsedající schválit uzavření Smlouvy o dílo na Prodloužení
kanalizace k p.p.č. 712/19 ve výši 438 000,- Kč (bez DPH) s firmou Viktor Jungkind, Bílé Poličany 72, IČO 13531395.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na dodání „ČOV pro obecní úřad čp. 10“ ve výši 438 000,Kč (bez DPH) s firmou Viktor Jungkind, Bílé Poličany 72, IČO 13531395.tor Jungkind, Bílé Poličany 72, IČO 13531395.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 8 – Cenová nabídka projektanta na PD na přestavbu bytů v čp. 61
Předsedající oslovil projektanta ing. Davida Poura a požádal o prohlídku bytů v čp. 61 a předložení cenové
nabídky na modernizaci bytu po Romanu Vondroušovi a garsonky po Oldřichovi Vondroušovi. Na základě prohlídky
dispozic a stavu objektu byla předložena cenová nabídka na:
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1.
2.
3.
4.

zaměření a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu (říjen/listopad 2019)
Návrh stavby – studie (listopad/prosinec 2019)
Projektová dokumentace (únor 2020)
Rozpočet a výkaz výměr (březen 2020)

9 900,- Kč
12 200,- Kč
43 000,- Kč
7 800,- Kč

Z následné diskuze vyplynulo zadat vyhotovení projektové dokumentace na modernizaci bytů v čp. 61 ing.
Davidu Pourovi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyhotovení projektové dokumentace na modernizaci bytů v čp. 61 ing. Davidem
Pourem v celkové ceně 72 900,- v členění dle cenové nabídky.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Návrh na opravu chodby v čp. 10
Renovaci by si zasloužila i část chodby v čp. 10. Předsedající navrhl opravit narušenou omítku, vyměnit
nejednotnou dlažbu a provést výmalbu. Z diskuze vyplynulo renovaci chodby realizovat.
Zastupitelstvo schvaluje renovaci části chodby v čp. 10.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 10 – Návrh na výsadbu na p.p.č. 705/1
Předsedající navrhl realizovat již několikrát diskutovanou výsadbu na p.p.č. 705/1, aby došlo k odstínění
průmyslové zóny obce od zóny obytné. Jelikož se kompletní řešení celého prostoru 705/1 a 705/3 je zatím
nereálné, je navrženo minimalistické řešení, které je v souladu s budoucím záměrem. Zahradníkem Evženem
Karbanem byly, po prohlídce na místě výsadby, navrženy dvě varianty.
Varianta se čtyřmi krycími stromy a podrostem keřů v ceně 18 500,- Kč a varianta pouze s keřovou bariérou
v ceně 8 500,- Kč.
Z diskuze vyplynulo realizovat variantu s keřovou výsadbou, protože se výsadba nachází v blízkosti kanalizace
a kořeny stromů by mohly prorůstat ke kanalizaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výsadbu na p.p.č. 705/1 v ceně 8 500,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 11 – Delegace k jubilujícím občanům
Do konce roku máme ještě 5 jubilantů. Jubilanty navštíví delegace ve složení:
Tomáš Nový
Iva Táboříková
Vojtěch Pekárek ml.
Angelika Vítová
Vojtěch Pekárek st.

- Jan Kafka
- Mgr. Tereza Kafková
- Jaroslav Stejskal ml. a st.
- Jan Kafka, Petr Baudyš
- Danuše Zajícová, Linda Stejskalová
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K bodu 12 – Různé
-

Dohoda o provedení práce se zastupitelem Tomášem Stejskalem. Tomáš Stejskal absolvoval školení
velitelů JPO v rozsahu osmi hodin. Je navržena odměna za absolvování školení ve výši 1 765,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dohodu o provedení práce ve výši 1 765,- Kč se zastupitelem Tomášem Stejskalem.
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení bylo schváleno
-

Oprava (přestavba) PS. Při posezónní prohlídce PS bylo zjištěno opotřebování ojnic a je nutná jejich
výměna. Cena opravy je asi 25 000,- až 30 000,- Kč. Jedná se pouze o výměnu ojnic, ostatní části budou
dožívat postupně. Je na zvážení, zda by nebylo výhodnější provést současně přestavbu stroje na vyšší
obsah. Životnost přestavby je cca 7 roků. Odhadované náklady do 60 000,- Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přestavbu PS JPO na vyšší obsah.
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení bylo schváleno
-

Kácení stromů na 182/1 – vzhledem k blížícímu se období vegetačního klidu navrhl Jan Kafka kácení
stromů podél vedení NN na p.p.č. 182/1. Ke kácení by bylo možné využít i plánovaný kurz Obsluha
řetězových motorových pil v ÚHŠ Bílé Poličany, který bude probíhat v listopadu 2019. J. Kafka zjistí na
místě plánovaného kácení rozsah, tj. množství, rozměry a druh dřevin, na základě těchto informací bude
vystaveno Rozhodnutí a požádána ÚHŠ Bílé Poličany o realizaci kácení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje kácení stromů na p.p.č. 182/1.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
-

O absolvování kurzu Obsluha řetězových motorových pil projevili zájem dva členové JPO. Petr Baudyš ml.
bude absolvovat kurz v listopadovém termínu, Jaroslav Stejskal ml. v jarních měsících 2020. S vysláním
členů JPO na kurz souvisí i vybavení JPO potřebnou výstrojí a výzbrojí. Účastník kurzu musí mít kompletní
vybavení včetně motorové pily. V diskuzi bylo podpořeno vyslání členů JPO na kurz, Jaroslav Stejskal st.
navrhl vybavit JPO technikou Husqvarna nebo Stihl, která je lehčí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyslání členů JPO na kurz Obsluha řetězových motorových pil a vybavení JPO
potřebnou výstrojí a výzbrojí.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
- Na program jednání byl předložen stav cesty „k sádkám“. Přestože se cesta pravidelně opravuje, tvoří se
neustále výtluky. Definitivní řešení by mohly přinést Komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KPÚ“), kde je
rekonstrukce této cesty uvedena jako priorita číslo 1. KPÚ jsou však v současné době zablokovány ing. Jaroslavou
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Sauerovou, která s KPÚ radikálně nesouhlasí, přestože se ke KPÚ sama dobrovolně přihlásila. Musíme tedy opět
zvolit prozatímní řešení, oslovíme p. Bradu a necháme cestu opravit.

- Stejskal Jaroslav ml. připomněl realizaci prodloužení veřejného osvětlení (dále jen „VO“) na 712/19.
Bohužel, při realizaci přípojky NN k p.p.č. 712/5 manželů Stejskalových, která byla v souběhu s vedením kabelu VO,
nebyla provedena přílož kabelu VO a trasa musí být realizována znova.
- Na znečisťování st.p.č. 32 psími výkaly upozornil J. Stejskal st. Po poměrně rozsáhlé diskuzi o způsobu
prevence a odstraňování výkalů bylo rozhodnuto nejdříve majitele psů oslovit a pokusit se domluvou zjednat
nápravu.
K bodu 13 - 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
2)
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:

Starosta obce

Ověřovatelé:

22. 10. 2019
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

Linda Stejskalová

______________________________

Tomáš Stejskal

______________________________
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