Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 6. prosince 2021
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, Stejskal Tomáš, Stejskal Jaroslav ml., Zajícová Danuše,
Mgr. Kafková Tereza, Hana Baudyšová (účetní)
Omluveni: - Stejskalová Linda, Stejskal Jaroslav st.

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

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 24. zasedání zastupitelstva z 25. října 2021
Návrh rozpočtu Obce Bílé Poličany na rok 2022
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024
Návrh Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Bílé Poličany a SH ČMS SDH Bílé Poličany
Návrh Dodatku smlouvy o nájmu a pronájmu nebytových prostor s Radkou Voženílkovou
Informace o rozpočtových opatřeních
Delegace k jubilujícím občanům
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem 24. zasedání a poté dal předsedající o návrhu programu hlasovat. Do bodu
„Různé“ bylo doplněno:





Baudyš st.
Baudyš st.
Baudyš st.
Baudyš st.

- smlouva s knihovnou Trutnov
- Informace o přípravě rekonstrukce veřejného osvětlení (dále jen „VO“)
- Informace o průběžné kontrole hospodaření obce
- příkaz k inventurám

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 25. zasedání zastupitelstva obce dne 6. prosince 2021
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

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

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 3 - Schválení zápisu z 24. zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. října 2021
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 24. zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. října 2021. K zápisu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. října 2021
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 - Návrh rozpočtu Obce Bílé Poličany na rok 2022
Předsedající předložil zastupitelům návrh rozpočtu obce Bílé Poličany na rok 2022. Návrh byl sestaven tak,
aby byla eliminována nutnost velkého množství rozpočtových opatření. Byly navýšeny kapitoly, kde docházeno
k přečerpání, kde se očekává nárůst cen nebo výdajů.
K jednotlivým položkám rozpočtu bylo podáno vysvětlení předsedajícím a účetní obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce pro rok 2022 jako vyrovnaný v odvětvovém třídění s celkovými příjmy
a výdaji 7 263 200,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 5 - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2024
Dále předsedající předložil návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2024. V následujících
letech byly zohledněny záměry realizace rekonstrukce VO, realizace chodníků a případné čerpání dotací či splátky
úvěru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 – Návrh Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Bílé Poličany a SH ČMS SDH Bílé Poličany
Na návrh J. Stejskala ml. byl předložen koncept smlouvy mezi Obcí Bílé Poličany a SH ČMS SDH Bílé Poličany.
Předsedající vyzval zastupitele k upřesnění obsahu smlouvy a zapracování jednotlivých požadavků.
Nad obsahem smlouvy se rozvinula věcná diskuze a po sjednocení a zapracování všech návrhů dal předsedající
o návrhu smlouvy hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Obcí Bílé Poličany a SH ČMS SDH Bílé Poličany
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 7 – Dodatku smlouvy o nájmu a pronájmu nebytových prostor s Radkou Voženílkovou
Po předání účetnictví bylo konstatováno, že nájemci provozovny pohostinství již déle než dva roky neplatily
energie ani zálohy na energie. Po předání účetnictví bylo neprodleně zúčtováno období 11/2019 – 11/2020.
Nájemce s vyúčtováním souhlasí, dlužné období uhradil.
Po dohodě s nájemcem bude požadováno placení měsíčních záloh ve výši 1/12 částky posledního vyúčtování
zaokrouhleno na 100,- Kč. Jelikož současně platná nájemní smlouva placení záloh na energie neřeší, předsedající
předkládá Dodatek smlouvy o platbě měsíčních záloh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor s Radkou Voženílkovou o
placení záloh na energie.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 8 – Informace o rozpočtových opatřeních
Předsedající seznámil zastupitele s přijatými rozpočtovými opatřeními za minulá období.

Zastupitelstvo bere na vědomí
K bodu 9 – Delegace k jubilujícm občanům
V následujícím období máme 2 jubilanty.
Hak Bedřich
Haková Ivana
Hloušková Daniela

- Petr Baudyš ml., Jan Kafka
- Petr Baudyš st., Jaroslav Stejskal st.
- Tomáš Stejskal, Linda Stejskalová

Návštěvy u jubilantů budou přizpůsobeny aktuálnímu stavu s COVID 19. Hmotné dary budou případně
předány dodatečně ve standartním režimu.

Zastupitelstvo bere na vědomí delegace k jubilujícím občanům
K bodu 10 – Různé


Baudyš st. - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů.
Pravidelně naše obec přispívá částkou 1 000,- Kč do fondu na nákup knih. Návrh smlouvy jsme
obdrželi i letos. Předsedající doporučuje opět knihovně částku 1 000,- Kč poskytnout.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnných fondů
s Městskou knihovnou s regionálními funkce na dotaci 1 000,- Kč na nákup knih.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.


Baudyš st. - informace o přípravě rekonstrukce VO a chodníků. Jelikož rekonstrukce VO úzce souvisí
s plánovanou rekonstrukcí vedení nízkého napětí (dále jen „NN“) v obci, předsedající kontaktoval
zástupce ČEZ. Podařilo se kontaktovat p. Umlaufa, který má rekonstrukci NN na starost. Podle nových
informací se bude pokládat podzemní kabel po celé obci, tedy i v části východně od trafostanice u
Machků. Předpoklad realizace je 2025 – 2026. Zástupce ČEZ byl upozorněn na realizaci rekonstrukce
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silnice, která bude pravděpodobně v roce 2024 a záměr výstavby chodníků, aby nedošlo k jejich
narušení přestavbou NN. Pracovníkem ČEZ bylo konstatováno, že kabelové vedení bude vedeno na
té straně silnice, kde je nyní nadzemní vedení tzn. po jižní straně. Realizace chodníků by teda měla
být přednostně provedena na straně severní, aby nedošlo k souběhu nebo křížení s vedením NN.
Dnes nová informace, ve středu 8.12.2021 je od 9:00 schůzka s projektantem 4Roads ohledně
rozsahu chodníků. V diskuzi o rozsahu chodníků bylo konstatováno, že by chodníky měly být
realizovány v úseku od obecního úřadu k prodejně a dále až k autobusové zastávce „U Ervů“.
V diskuzi navrhované přerušení v úseku u Urbanů by neeliminovalo ohrožení chodců a bylo
zamítnuto.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci přípravě rekonstrukce VO a chodníků


Baudyš st. - informace o průběžné kontrole hospodaření obce Bílé Poličany za rok 2021.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběžné kontrole hospodaření obce


Baudyš st. - vydal inventarizační komisi písemný příkaz k inventurám.

K bodu 11 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:05 hodin.
Za závěr předsedající poděkoval zastupitelům za práci v roce 2021, předal drobné dárky a bylo podáno
občerstvení.

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

Starosta obce
Ověřovatelé:

6. 12. 2021
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

Jaroslav Stejskal st.

______________________________

Danuše Zajícová

______________________________
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