Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 21. června 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 6 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., Stejskalová Linda

Omluveni: - Zajícová Danuše, Mgr. Kafková Tereza, Stejskal Jaroslav st.

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

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 21. zasedání zastupitelstva z 19. dubna 2021
Závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok 2020, účetní závěrka 2020
Opatření k nápravě chyb a nedostatků
Aktualizace plánu společných zařízení v rámci KPÚ
Vítání občánků
Den obce – 750 let
Delegace k jubilujícím občanům
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem 22. zasedání a poté dal předsedající o návrhu programu hlasovat. Do bodu
„Různé“ bylo doplněno:






Baudyš st.
Baudyš st.
Baudyš st.
Stejskal J. ml.
Stejskalová L.

- záměr prodeje p.p.č. 26/4 a 26/5
- Žádost o dar Hospice Anežky České Oblastní charity v Červeném Kostelci
- Informace o zahájení likvidace Svazku pro plynofikaci Podzvičinska
- informace o společné JPO
- žádost o zakoupení nového sporáku do pohostinství Pod Vinicí

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 22. zasedání zastupitelstva obce dne 21. června 2021
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

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

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 3 - Schválení zápisu z 21. zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. dubna 2021
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 21. zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. dubna 2021.
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. dubna 2021
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok 2020, účetní závěrka 2020
K tomuto bodu obdrželi všichni zastupitelé podkladové materiály: Závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok
2020 včetně příloh tzn. FIN 2-12M, Rozvaha, Příloha, Výkaz zisků a ztrát. Všechny materiály, které tvoří Závěrečný
účet obce za rok 2020 jsou vyvěšeny na úřední desce obce a jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bílých
Poličanech a na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.
Podrobný výklad a vysvětlení ke všem materiálům podala účetní paní Linda Stejskalová.
Předsedající projednal každý materiál jednotlivě a uzavřel příslušným usnesením.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje účetní závěrku obce Bílé Poličany za rok 2020.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok 2020 v celkových
příjmech 6 612 054,66 Kč a ve výdajích 7 474 847,88 Kč s výhradou zjištěných nedostatků.

Usnesení bylo schváleno
K bodu 5 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků
Dále byl předložen návrh Opatření k nápravě nedostatků, vyplývajících ze závěrů přezkoumání hospodaření
obce Bílé Poličany za rok 2020. Bylo uloženo účetní obce Lindě Stejskalové napravit zjištěné nedostatky v termínu
IHNED. Jedná se o nedostatky:
Zákon č.420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
1. Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
 Právní předpis: ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
ČÚS č. 703 bod 5.2. - Územní celek jako poskytovatel transferu nedodržel postupy účtování transferů s
povinností vypořádání. Při účtování poskytnutého transferu s vypořádáním nebylo k 31. 12. 2020
provedeno zúčtování tohoto transferu na účet 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na
transfery ve výši 50 000,-- Kč.
ČÚS č. 703 bod 5.3. - Územní celek jako příjemce transferu nedodržel postupy účtování transferů s
povinností vypořádání. o Při účtování přijatého investičního transferu s vypořádáním nebyl k 31. 12.
2020 proveden dohad účetním zápisem 388/403 ve výši 3 376 237,-- Kč.
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Opatření:
Odpovídá:

bylo uloženo účetní obce dodržovat postup účtování transferů s povinností
vypořádání a provádět dohady účetním zápisem na příslušný účet
Linda Stejskalová, účetní

Termín:

ihned

Zprávu o plnění opatření podáme do 31. 12. 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Opatření k nápravě nedostatků, vyplývajících ze závěrů přezkoumání hospodaření
obce Bílé Poličany za rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 – Aktualizace plánu společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav (dále
jen „KPÚ“)
K navrhovanému plánu společných zařízení v rámci KPÚ nesouhlasila Jaroslava Sauerová s navrženými
zařízeními okolo jejich pozemků. I přes několikero jednání se zaměstnanci Pozemkového úřadu se nepodařilo
vysvětlit potřebu navrhovaných řešení. Proto zpracovatel návrhu KPÚ přepracovat plán společných zařízení, dne
21.6.2021 projednal navrhovaný plán společných zařízení Sbor zástupců a nyní je na zastupitelstvu, aby navrhovaný
plán projednalo. Změna se týká pouze cesty HC 8-N (viz. mapa v příloze).
Předsedající seznámil zastupitele se změnami, které byly v plánu společných zařízení provedeny, vyzval
k diskuzi a poté dal o novém návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje aktualizovaný Plán společných zařízení v rámci KPÚ Bílé Poličany
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 – Vítání občánků
Jelikož se situace s COVID 19 již uklidňuje, navrhl předsedající uspořádat vítání občánků.
V diskuzi bylo navrženo uspořádat vítání občánků v neděli v měsíci září. Hudba bude reprodukovaná. Jelikož
je 9 dětí (celkem máme 5 děvčat, 4 chlapce), bylo doporučeno stanovit 2 termíny. Jako dárek bude osuška,
fotografie s deskami, květina maminkám, přípitek a zápis do pamětní knihy, Slavnostní projev bude mít starosta
obce.
Dufkovi
Stejskalovi
Kňourkovi 2 x
Jungkind
Karban
Švarcovi 2 x
Urbanovi

Zastupitelstvo bere na vědomí organizaci vítání občánků
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K bodu 8 – Den obce – 750 let
Letos si naše obec připomíná 750 let od první písemné zmínky. Slavnostní Den obce uspořádáme 14.8.2021
v zámeckém areálu v Bílých Poličanech. Po hasičské soutěži bude začátek kulturního programu v 15:00 hodin.
Návrh programu a zajištění služeb (zabezpečí):
Vřesovanka, dechová hudba z Vřesovic (Baudyš)
Dámy v sedle (Kafková)
Jízda kočárem po zámeckém areálu (Kafka)
Koncert v barvách SeMaForu (Baudyš)
Trial show (Baudyš)
100 x 1 pivo, půllitry, pivo (Baudyš)
Benjaming´Clan (Baudyš)
Ohnivá show
Ohňostroj (Kafka)
Občerstvení (Kafka)
Atrakce pro děti (Stejskalová)
Moderátoři (Kafková, Kňourek)
Malování na obličej (Baudyšová ml.)
Toalety (Baudyš)
Podium a zvuk (Baudyš)
Pozvánky pro starosty okolních obcí (Baudyš)
Na přípravu areálu bude pořádána v pátek 13.8.2021 brigáda

Zastupitelstvo bere na vědomí organizaci dne obce s oslavou 750 let
K bodu 9 – Delegace k jubilujícím občanům
V následujícím období máme 6 jubilantů. Jubilanty navštíví delegace v tomto složení:
Vladimíra Ziklová
Marie Rejlová
Zdenka Sedláčková
Josef Kňourek st.
Jaroslav Voňka
Václav Seifrt

- Kafkovi
- Baudyš ml., Stejskal T.
- Baudyš ml.,
- Kafka, Zajícová
- Baudyš st. Kafka
- Baudyš st., Stejskal st.

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. - záměr prodeje pozemku p.p.č. 26/4 a 26/5 předem známému zájemci Jaroslavě
Sauerové. Oba pozemky jsou oploceny a jsou Jaroslavou Sauerovou využívány. P.p.č. 26/4 má
výměru 388 m2, druh ostatní plocha, p.p.č. 26/5 má výměru 252 m2, také ostatní plocha. Předsedající
navrhuje záměr prodeje 1/2021 schválit.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje p.p.č. 26/4 o výměře 388 m2, druh ostatní plocha a p.p.č. 26/5 o
výměře 252 m2, druh ostatní plocha
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Stránka 4 z 5

Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Usnesení bylo schváleno.


Baudyš st. - Žádost o dar Hospice Anežky České Oblastní charity v Červeném Kostelci. Oblastní
charita poslala tradiční žádost o dar na podporu své činnosti. V diskuzi bylo jednoznačně
konstatováno dodržovat přístup stanovený v minulosti, a to poskytovat dary a podporu pouze těm
institucím, které se starají o naše občany.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dar pro Oblastní charitu v Červeném Kostelci
Výsledek hlasování:

Pro 0, proti 6, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.


Baudyš st. - předsedající informoval o zahájení likvidace Svazku pro plynofikaci Podzvičinska.
Zasedání výboru Svazku se konalo 25.5.2021 v Doubravici. Jelikož Plynárny uvolnily poslední
pozastávku ve výši 2 000 000,- Kč, byl zahájen proces likvidace. Pozastávka a zůstatek z běžného účtu
bude rozdělen mezi členské obce dle výše příspěvků po dobu existence (počtu obyvatel). Výplata pro
naši obec je ve výši 169 202,78 Kč.



Stejskal J. ml. – Renault určené k 1. výjezdu, informace o společné JPO s ÚHŠ Bílé Poličany



Stejskalová L. tlumočila požadavek provozovatele Pohostinství Pod Vinicí zakoupit novou plynovou
desku do kuchyně. S požadavkem byl vysloven souhlas.



DPP se zastupitelem Mgr. Terezou Kafkovou – předsedající navrhuje schválení Dohody o provedení
práce za zabezpečení dne obce (moderování programu) na částku 2 000,- Kč po srážkách.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o provedení práce na částku 2000,- Kč v čistém pro Mgr. Terezu Kafkovou.
Výsledek hlasování:

Pro 6, 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 22:00 hodin.

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

Starosta obce
Ověřovatelé:

21. 6. 2021
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

Jaroslav Stejskal ml.

______________________________

Linda Stejskalová

______________________________
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