Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 2. prosince 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.
14.
15.
16.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 9. zasedání zastupitelstva z 21. října 2019
Návrh rozpočtu obce Bílé Poličany na rok 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020–2023
Dodatek smlouvy s firmou Černohlávek
Dodatek smlouvy s firmou Jungkind
Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace knihovně Trutnov
Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Jednotě COOP
Návrh na modernizaci VARI
Návrh nákupní ceny pozemků podél p.p.č. 712/19
Proplacení linolea v bytě čp. 10 (Kynčlová)
Vítání občánků
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:





Informace o výsledku kontroly KÚ Královéhradeckého kraje
Oprava komunikace u prodejny
Dodatek smlouvy a Marius Pedersen
Sklepy Stejskal st. – oprava elektřiny

Poté dal předsedající o návrhu programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 10. zasedání zastupitelstva obce dne 2. prosince 2019
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Stránka 1 z 6

Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

K bodu 2 – Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva Petra Baudyše ml. a Mgr. Terezu Kafkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Petra Baudyše ml. a Mgr. Terezu Kafkovou.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu z 9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. října 2019
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. října 2019. K zápisu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. října 2019
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Návrh rozpočtu obce Bílé Poličany na rok 2020
Předsedající zahájil diskusi k návrhu rozpočtu na rok 2020. Účetní obce Linda Stejskalová vysvětlila
zastupitelům jednotlivé položky rozpočtu. Po delší diskuzi bylo konstatováno, že nelze v jednotlivých kapitolách
přesně předvídat příjmy a zejména výdaje. Do rozpočtu na rok 2020 byl zařazen záměr rekonstrukce bytů v čp. 61.
Ostatní položky navrhovaného rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2019.
K dalším kapitolám nebyly vzneseny zásadní připomínky a další návrhy. Předsedající dal o návrhu rozpočtu na
rok 2020, ve znění zveřejněného návrhu, hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce pro rok 2020, jako přebytkový v odvětvovém třídění s celkovými
příjmy: 2 689 557,11 a výdaji: 2 578 357,11 Kč. Z přebytku rozpočtu ve výši: 111 200,- Kč budou hrazeny závazky
obce v rámci úvěrů od České spořitelny a.s.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 5 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020–2023
Předsedající předložil zastupitelům návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2023. Po diskuzi
nad střednědobým výhledem rozpočtu bylo navrženo návrh schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2023.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
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K bodu 6 - Dodatek smlouvy s firmou Libor Černohlávek
Z důvodu zvýšeného výskytu ostatních druhů odpadů (sklo, plasty, komunální odpad, minerální olej…)
v nádobách na použitý kuchyňský olej, je firma Černohlávek nucena tento odpad likvidovat na vlastní náklady.
Zvyšuje se poplatek za likvidaci plastů, ve kterých občané olej do nádoby nosí a zvyšuje se cena povinného auditu.
Firma Černohlávek navrhuje službu s účinností od 1.11.2019 zpoplatnit cenou 500,- Kč/rok bez DPH na 1 ks nádoby.
Za měsíc listopad a prosinec 2019 bude vyúčtována částka 83,- Kč bez DPH za každý umístěný kus nádoby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje
s firmou Libor Černohlávek, IČO 16539184.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 - Dodatek smlouvy s firmou Jungkind
V listopadu byla dokončena stavba „prodloužení kanalizace na p.p.č. 712/19“. Stavba byla ve dnech 15. – 16.
11. 2019 protokolárně předána. Na stavbě byl zaevidován nedodělek, a to neprovedená finální úprava povrchu –
asfaltový kryt. Dle sdělení dodavatele stavby a po konzultaci s firmou provádějící lokální asfaltové povrchy, nejsou
současné klimatické podmínky ideální pro realizaci malých asfaltových ploch. Z těchto důvodů se objednatel
s dodavatelem dohodli na prodloužení termínu dokončení asfaltového povrchu a to do 30. 4. 2020. Z důvodu
nedodělku bude pozastavena část ceny díla ve výši 50 000,- Kč a bude vyplacena po úplném dokončení.
Předsedající předložil ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s prodloužením termínu dokončení a pozastávkou
50 000,- Kč.
Nedodělek nebrání funkčnosti stavby, ihned po předání díla objednateli byl požádán Odbor životního
prostředí MÚ Dvůr Králové nad Labem o vydání kolaudačního souhlasu. Byly doloženy veškeré potřebné
dokumenty a kolaudace proběhne 5.12.2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření ¨Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na stavbu „Prodloužení kanalizace na p.p.č.
712/19 v k.ú. Bílé Poličany“ 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 – Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace knihovně Trutnov
Předsedající informoval zastupitele o žádosti Městské knihovny s regionálními funkcemi v Trutnově o
poskytnutí dotace ve výši 1 000,- Kč na nákup knih do výměnných fondů. Jelikož je spolupráce mezi naší a
trutnovskou knihovnou velmi dobrá a výměnný fond naše knihovna využívá, bylo v diskuzi jednoznačně navrženo
dotaci ve výši 1 000,- Kč opět poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnného
fondu a poskytnutí dotace ve výši 1 000,- Kč Městské knihovně s regionálními funkcemi v Trutnově.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Stránka 3 z 6

Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

K bodu 9 – Projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Jednotě COOP
O získání dotace na provoz maloobchodní prodejny předsedající informoval na 9. zasedání. Nyní je potřeba
peníze poskytnout, na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, provozovateli prodejny, tj. Jednotě
COOP Nová Paka.
Dotace se týká provozu za účetní rok 2019. Jsme v situaci, kdy máme poskytnout současnému nájemci a
provozovateli dotaci v době, kdy je provozovna uzavřena. Výše dotace je 50 000,- Kč (50 %), spoluúčast obce je
také 50 000,- Kč (50 %), výše dotace je tedy celkem 100 000,- Kč.
Dle informací z Jednoty Nová Paka je prodavačka na naši provozovnu neustále poptávána, zájmu by výrazně
přispěl služební byt. Kdyby v současnosti byl k dispozici volný byt, bylo by možné prodejnu personálně zajistit.
Předsedající konzultoval volný byt s ředitelem ÚHŠ p. Čížkem, byt v čp. 2 je neobyvatelný, k dispozici je pouze
místnost s minimálním vybavením a sociálním zařízením, kterou by byl ochoten Ing. Čížek pronajmout. Do doby
dokončení rekonstrukce bytů v čp. 61 by byl byt v areálu ÚHŠ k dispozici.
Příprava na rekonstrukci bytů v čp. 61 v současnosti probíhá, předsedající navrhuje ponechat minimálně
jeden byt služební pro prodavačku v poličanské prodejně, případně i druhý byt pro případného provozovatele
pohostinství. Dokončení rekonstrukce bytů je reálné v roce 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Jednotě COOP ve výši
100 000,- Kč za rok 2019
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Jednotě COOP ve výši
100 000,- Kč na rok 2020 a podání žádosti o dotaci na provoz venkovských prodejen na rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 10 – Návrh na modernizaci VARI
Obchodní zástupce Magrix p. Vobicka nabízí obci modernizaci systému VARI, který používáme na údržbu
veřejné zeleně. V nabídce je přívěsný vozík v VARI ANV-400 v ceně 12 990,- Kč s možností vystavení technického
osvědčení za 500,- Kč, dále čtyřtaktní motorová jednotka s motorem HONDA v ceně 16 990,- Kč a vyžínač křovin
v ceně 19 990,- Kč.
Již několikrát jsme o obměně techniky uvažovali. Díky dokonalé péči p. Václava Seifrta je v současné době
plně provozuschopná. Současná dvoutaktní motorová jednotka VARI má výhodu v nenáročnosti na údržbu a
provoz, laciné a dostupné náhradní díly. Vyžínač křovin by nebyl pravděpodobně plně využit. V diskuzi bylo
navrženo zatím systém VARI nemodernizovat.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o návrhu modernizace VARI
K bodu 11 – Návrh nákupní ceny pozemků podél p.p.č. 712/19
V souvislosti s výhledovým plánem na realizaci cesty na p.p.č. 712/19, máme souhlasná stanoviska majitelů
sousedních pozemků na odkup části pozemků v takovém rozsahu, aby byla zajištěna minimální šířka komunikace
dle platných předpisů. Nyní by mělo dojít k dohodě na ceně, za kterou obec pozemky vykoupí. Jelikož obec prodává
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pozemky druhu pozemku „trvalý travní porost“ a „zahrada“ za 25,- Kč/m2, bylo navrženo nabídnout odkupní cenu
ve stejné výši.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje odkupní cenu pozemků podél 712/19 ve výši 25,- Kč/m2.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 12 – Proplacení linolea v bytě čp. 10 (Kynčlová)
Nájemci bytu v čp. 10 Valérii Kynčlové byly proplaceny náklady na novou podlahovou krytinu ve výši 9 000,Kč. Nájemci bylo odsouhlaseno proplacení nákladů na výmalbu pronajatého bytu, podlahová krytina byla
proplacena nad rámec předchozí dohody. Předsedající vyzval k diskuzi, zda náklady ponechat proplaceny nebo si
vyžádat platbu zpět. V diskuzi převážil názor podlahovou krytinu proplatit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje proplacení podlahové krytiny v bytě čp. 10.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 13 – Vítání občánků
V současnosti máme v obci čtyři děti, které ještě nebyly slavnostně přivítány. Předsedající vyzval k návrhu
termínu konání „vítání občánků“. Z diskuze vyplynulo, že by bylo lepší ponechat vítání na letní měsíce, jelikož se
v jarních měsících narodí ještě minimálně dvě děti.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o přípravě vítání občánků
K bodu 14 – Delegace k jubilujícím občanům
Zrušeno – 1-3/2020 nejsou jubilanti

K bodu 15 – Různé
-

Předsedající informoval o provedeném dozoru nad výkonem přenesené působnosti města dle ustanovení
§ 125 zákona O obcích. Byla kontrolována platná nařízení obce, zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva.
Porušení předpisů nebylo zjištěno. Nejsou ale zveřejňovány výroční zprávy o činnosti v oblasti
poskytování informací, které je nutno vyhotovit i s nulovými hodnotami. Dále jsme byli, v rámci
metodické pomoci, upozorněni na strukturu informací na webu, které musí odpovídat vyhlášce
Ministerstva informatiky číslo 442/2006 Sb.

-

Oprava komunikace u prodejny. U prodejny COOP je v důsledku provozu těžké techniky poškozen
asfaltový povrch včetně podloží. Dalším provozem se problém zhoršuje. Proto byl osloven Viktor
Jungkind, který disponuje potřebnou technikou, aby poškozenou část komunikace opravil.

-

Marius Pedersen, a.s. předložil dodatek ke smlouvě č. 950405 o odvozu odpadu ze dne 28.3.2007, ve
kterém se navyšuje cena za likvidaci odpadů, pronájem nádob a provoz automobilů. Předsedající
seznámil zastupitele s novými cenami a dal o schválení dodatku hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě č. 950405 o odvozu odpadu ze dne 28.3.2007 s firmou Marius
Pederen, a.s.
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Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
-

Jaroslav Stejskal st. upozornil na stav elektroinstalace ve sklepě čp. 10. Oprava bude objednána u firmy
Rejl z Dubence.

K bodu 16 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:26 hodin.

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

3. 12. 2019
Petr Baudyš st.

Starosta obce

Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé:

Petr Baudyš ml.

______________________________

Mgr. Tereza Kafková

______________________________
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