Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 11. ledna 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 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, Stejskal Tomáš, Zajícová Danuše, Stejskal Jaroslav ml.,
Stejskal Jaroslav st., Stejskalová Linda, Mgr. Kafková Tereza
Omluveni: -

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

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 19. zasedání zastupitelstva ze 30. listopadu 2020
Nařízení o zákazu prodeje
Výroční zpráva o přestupcích
Dotace venkovských prodejen na rok 2021
Mimořádná splátka úvěru ČSAS
Aktualizace domovního řádu pro obecní byty
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem 19. zasedání a poté dal předsedající o návrhu programu hlasovat. Do bodu
„Různé“ bylo doplněno:






Baudyš st. - žádost p. Brunáta o pokácení Jírovce
Baudyš st. - žádost p. Hlouška o přidělení nového bytu
Baudyš st. - kniha Trutnovsko z nebe
Baudyš st. - Jubilující občané
Mgr. Kafková - zaměstnanci

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 20. zasedání zastupitelstva obce dne 11. ledna 2021
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

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

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 3 - Schválení zápisu z 19. zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. listopadu 2020
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 19. zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. listopadu 2020.
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. listopadu 2020
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Bílé Poličany
Předsedající seznámil zastupitele se zněním nového nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje,
který je v souladu s aktuálními právními předpisy. Vyzval zastupitele k připomínkám k návrhu nařízení. Po diskuzi
zahájil hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Nařízení 1/2021 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Bílé
Poličany.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 5 – Výroční zpráva o přestupcích
Předsedající předložil k projednání zastupitelstva Výroční zprávu O činnosti v oblasti poskytování informací
podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 (dále jen „Výroční
zpráva“).
Jelikož se výklad zákona o povinnosti schválení starostou nebo zastupitelstvem různí, byla Výroční zpráva
předložena k projednání a schválení zastupitelstvem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Výroční zprávu O činnosti v oblasti poskytování informací podle ustanovení § 18
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 – Dotace venkovských prodejen na rok 2021
I na rok 2021 byla vyhlášena Královéhradeckým krajem dotace na podporu venkovských prodejen. Termín
podání žádostí je do 20. ledna 2021 do 14:00 hodin.
Dopisem nás opět oslovil provozovatel poličanské prodejny Jednota Nová Paka, ve kterém nás seznamuje
s ekonomikou provozovny a zdůrazňuje potřebnost příspěvku na provoz prodejny v roce 2021.
Předsedající proto navrhuje, aby v zájmu zachování služeb obyvatelům Bílých Poličan, bylo i letos zažádáno o
dotaci ve výši 50 000,-Kč, aby byla schválena částka 50 000,- Kč jako spoluúčast obce a dále byla schválena
Veřejnoprávní smlouva s Jednotou Nová Paka o příspěvku na provoz prodejny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 50 000,- Kč na podporu venkovských prodejen od
Královéhradeckého kraje.
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Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na podporu prodejny ve výši 50 000,- Kč na rok 2021.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Jednotou Nová Paka na příspěvek ve výši 100 000,- Kč na
podporu provozu prodejny na rok 2021.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 7 – Mimořádná splátka úvěru
Jelikož byla na účet v ČNB zaslána dotace z Ministerstva financí na rekonstrukci bytů v čp. 10 a 61, máme
k dnešnímu dni zůstatek na účtu v ČNB 3 385 987,60 Kč. Stav financí na běžném účtu u ČSAS je k dnešnímu dni
174 005,08 (bez kontokorentu). Předsedající navrhuje finanční prostředky z ČNB rozdělit na částečné splacení
úvěru u ČSAS a část převést na běžný účet v ČSAS, aby nemuselo dojít k čerpání kontokorentu.
Předsedající navrhuje použít 3 000 000,- Kč na částečné splacení úvěru a 385 000,- převést na běžný účet obce
v ČSAS.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje mimořádnou splátku úvěru u ČSAS ve výši 3 000 000,- Kč
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 8 – Aktualizace domovního řádu
Jelikož máme po rekonstrukci 4 nové byty, které budou od 1.2.2021 obsazeny novými nájemníky, předsedající
navrhuje upravit domovní řád zejména o pravidelnou údržbu společných prostor.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje domovní řád pro byty v čp. 10 a čp. 61.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Různé


Baudyš – majitel čp. 20 p. Brunát žádá obec o prořezání nebo pokácení stromu Jírovce Maďal, který
údajně ohrožuje jeho majetek
Projednáno, bude oslovena odborná firma o prořezání stromů



Baudyš – p. David Hloušek žádá o přidělení bytu nejlépe v čp. 10, protože současný byt je údajně
nevyhovující.
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V současné době obec nemá volný byt. Současný byt v minulosti neměl problémy s vlhkostí,
nemovitost je podsklepena. Bylo doporučeno zvýšit ventilaci a prostory dostatečně vytápět.
Až bude příhodné počasí, bude provedeno odstranění pásu chodníku a zeminy kolem venkovní stěny
domu čp. 10 na východní straně a tím bude eliminována i dešťová vlhkost.


Baudyš – Dotisk knihy Trutnovsko z nebe za 199,- Kč + 10 % DPH. Nyní je objednáno 40 ks.
Vydavatel nabízí doobjednání knihy za cenu výše. Zastupitelé navrhují navýšit náklad o 60 ks, tj. na
celkových 100 ks knih.



V následujícím období máme 2 jubilanty
o
o



Kňourková Milena
Háková Jitka

- Baudyš Petr st, Jaroslav Stejskal st.
- Zajícová Danuše, Stejskalová Linda

Mgr. Tereza Kafková navrhla řešit údržbu veřejné zeleně stálým a kvalitním zaměstnancem.
V současné době řešíme údržbu dvěma sezónními zaměstnanci a pracovníkem na DPP. Současné
náklady na stávající režim přesahují 200 tisíc korun. Předsedající oponoval, že je problém sehnat
kvalitního celoročního zaměstnance za podmínek, které by byly celoročně výhodnější a přiklání se
k zachování současného stavu.

K bodu 10 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:51 hodin.

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

11. 1. 2021
Petr Baudyš st.

Starosta obce

Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé:

Tomáš Stejskal

______________________________

Petr Baudyš ml.

______________________________
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