Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 19. dubna 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:
Tereza

Baudyš Petr ml., Baudyš Petr st., Kafka Jan, Stejskal Tomáš, Stejskal Jaroslav ml., Mgr. Kafková

Omluveni: - Zajícová Danuše, Stejskalová Linda, Stejskal Jaroslav st.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 20. zasedání zastupitelstva ze 11. ledna 2021
Vyhláška č. 2/2021 – Poplatky ze psů
Vyhláška č. 3/2021 – Poplatky za odpady
Vyhláška č. 4/2021 – Poplatky ze vstupného
Vyhláška č. 5/2021 – Poplatek z pobytu
Vyhláška č. 6/2021 – Poplatek za užívání veřejného prostranství
Odpočinkové místo u prodejny COOP
Strategie na další období
Parkové úpravy, výsadba na 108/1 a 705/3, dotace na výsadbu stromů
Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
Delegace k jubilujícím občanům
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem 21. zasedání a poté dal předsedající o návrhu programu hlasovat. Do bodu
„Různé“ bylo doplněno:



Baudyš st. - pálení čarodějnic
Kafka
- za špýcharem

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 21. zasedání zastupitelstva obce dne 19. dubna 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 Mgr. Terezu Kafkovou a Jana Kafku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Mgr. Terezu Kafkovou a Jana Kafku.
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Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu z 20. zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. ledna 2021
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 20. zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. ledna 2021.
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce ze dne 11. ledna 2021
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – nařízení Vyhláška č. 2/2021 O místním poplatku ze psů
Kontrolní orgán Ministerstva vnitra (dále jen „KOMV“) doporučil vydání samostatných vyhlášek pro každý
druh poplatku. V případě legislativních změn je potom možné změnit pouze tu vyhlášku, které se změna dotýká.
Proto byl vypracován samostatně návrh Vyhlášky č. 2/2021 O místním poplatku ze psů, která řeší pouze jeden
druh poplatků. V návrhu byly zachovány poplatky v původní výši tzn. 50,- Kč za 1. psa, 100,- Kč za každého dalšího
psa. U osob nad 65 let je poplatek snížen na 50 %. Návrh Vyhlášky č. 2/2021 byl konzultován s KOMV a připomínky
byly zapracovány před předložením ke schválení zastupitelstvem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Vyhlášku č. 2/2021 O místním poplatku ze psů
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 5 – Vyhláška č. 3/2021 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Dále byl vypracován samostatně návrh Vyhlášky č. 3/2021 O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V návrhu byly opět
zachovány poplatky v původní výši tzn. 700,- Kč za poplatníka /občana, rekreační objekt/. Návrh Vyhlášky č. 3/2021
byl konzultován s KOMV a připomínky byly zapracovány před předložením ke schválení zastupitelstvem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Vyhlášku č. 3/2021 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 – Vyhláška č. 4/2021 O místním poplatku ze vstupného
Další projednávanou vyhláškou byla 4/2021 O místním poplatku ze vstupného. Lze volit mezi sazbou poplatku
na samostatnou akci nebo paušální částkou. Poplatník sdělí volbu placení poplatku v rámci ohlášení dle čl. 3, odst.
2.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Vyhlášku č. 4/2021 O Poplatky ze vstupného.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 7 – Vyhláška 5/2021 O místním poplatku z pobytu
Přepracována byla i vyhláška o poplatcích z pobytu. Návrh vyhlášky 5/2021 O místním poplatku z pobytu
obsahuje osvobození příslušníků Jednotek požární ochrany obcí školících se v Ústřední hasičské škole v Bílých
Poličanech. Kontrolní orgán upozorňuje, aby nedocházelo k diskriminaci ostatních poplatníků. V případě kontroly
Ministerstva vnitra musí obec objektivně zdůvodnit, proč stanovila úlevu.
V diskuzi bylo konstatováno, že není možné objektivně zdůvodnit úlevu, a to zejména proto, že ubytování
neposkytuje ÚHŠ, ale komerční subjekt Florian Club s.r.o. Bylo navrženo osvobození poplatku z ubytování účastníků
kurzů ÚHŠ z vyhlášky vypustit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Vyhlášku č. 5/2021 O místním poplatku z pobytu.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 8 – Vyhláška č. 6/2021 – Poplatek za užívání veřejného prostranství
Předsedající navrhl maximálně vyhlášku 6/2021 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství. V praxi
se poplatky za užívání veřejného prostranství nevybírají, a proto předsedající navrhuje maximálně vyhlášku
zjednodušit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Vyhlášku č. 6/2021 – Poplatek za užívání veřejného prostranství.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Odpočinkové místo u prodejny COOP Jednota
Předsedající byl osloven zákazníky obchodu (p. Vostrovský), zda obec neuvažuje o zřízení odpočinkového
místa u prodejny COOP Jednota. V minulosti se zastupitelstvo již návrhem zřízení odpočinkového místa zabývalo,
návrh byl ale zamítnut. Předsedající předkládá návrh k projednání opětovně. V souvislosti s omezeným provozem
pohostinství doporučuje odpočinkové místo zřídit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje realizaci odpočinkového místa u prodejny COOP Jednota.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 10 – Strategie na další období
Předsedající předložil zastupitelům seznam návrhů na realizaci v nadcházejícím období. Cílem tohoto bodu
programu je stanovit seznam potřeb obce, hlavní cíle investic, stanovit priority a rozsah plánovaných akcí a
případný další postup v realizaci.
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Předsedající vyzval zastupitele k doplnění návrhů s důrazem na reálnost financování. Po nevýrazné diskuzi
vzali zastupitelé seznam potřeb a cílů na vědomí

Zastupitelstvo bere na vědomí seznam potřeb obce a cílů
K bodu 11 – Parkové úpravy, výsadba na 108/1 a 705/3, dotace na výsadbu stromů
Kateřina Sinkoviczová, DiS vyhotovila pro obec v roce 2009 návrh realizace návsi u prodejny Jednoty a parčíku
u Obecního úřadu. V době návrhu byla realizována obnova obecní návsi. Prostor u Obecního úřadu se zvětšil o
zakoupené p.p.č. 108/1 a 705/3 a původní návrh je nutné aktualizovat a rozšířit. Předsedající navrhuje využít dotaci
na výsadbu stromů, kterou poskytuje Státní fond životního prostředí. Termín podání žádosti probíhající výzvy
9/2019 Životní prostředí ve městech a obcích, zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích, je do 30. dubna
2021. Dotace je nároková (do vyčerpání prostředků), ale vztahuje se pouze na výsadbu stromů.
V jarních měsících je v plánu upravit terén mezi čp. 99 a špýcharem, omezit skládky materiálu a provést
parkové úpravy a dovybavení mobiliářem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci ve výzvě 9/2019 Životní prostředí ve městech a obcích.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 12 - Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
Pravidelně nám posílá o žádost dotaci Linka bezpečí. Po krátké diskuzi bylo navrženo zachovat dodržovaný
princip, a to dotovat činnost pouze těm subjektům, které poskytují služby občanům naší obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dotaci Lince bezpečí.
Výsledek hlasování:

Pro 0, proti 6, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
K bodu 13 – Delegace k jubilujícím občanům
V následujícím období máme 3 jubilanty. Jubilanty navštíví delegace v tomto složení:
Blanka Erbenová
Dagmar Riesová
Anna Rejmišová

- Petr Baudyš ml., Jan Kafka
- Linda Stejskalová, Tomáš Stejskal
- Mgr. Kafková, Jan Kafka

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 14 – Různé


Baudyš st. - pálení čarodějnic. Vzhledem k situaci v souvislosti s COVID 19 nebude letos obec
organizovat tzv. pálení čarodějnic. V místě pálení se ale za celý rok nashromáždilo velké množství
materiálu, proto bude 30. dubna hromada spálena. V tomto duchu bude informována i veřejnost.



Kafka
- okolí špýcharu. P. Kafka navrhuje úplné zrušení skládky okolo špýcharu. Předsedající
doplnil, že skládka určitě nepůsobí esteticky, nicméně i obec občas potřebuje místo na uskladnění
materiálu. Prostor bude řešen v návaznosti na projekt pí. Sinkoviczové.
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K bodu 15 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:40 hodin.

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

Starosta obce
Ověřovatelé:

19. 4. 2021
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

Mgr. Tereza Kafková

______________________________

Jan Kafka

______________________________
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