Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 30. listopadu 2020
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.
11.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 18. zasedání zastupitelstva z 9. listopadu 2020
Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2021
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2023
Prodej pozemků 34/1 a 34/2, stanovení ceny
Odstranění porostu na p.p.č. 224/7 a 370/66
Návrh na rozšíření veřejného osvětlení
Návrh správce bytového fondu na pronájem bytů
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 Městské knihovny Trutnov o dotaci ve výši 1 000,- Kč
Baudyš st. – projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020 COOP
Jednota Nová Paka
Stejskalová Linda – příkaz k inventurám
Stejskal Jaroslav ml. – cesta 712/19
Stejskal Tomáš - rozhlas

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 19. zasedání zastupitelstva obce dne 30. listopadu 2020
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

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

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0
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Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu z 18. zasedání zastupitelstva obce ze dne 9. listopadu 2020
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 18. zasedání zastupitelstva obce ze dne 9. listopadu 2020.
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce ze dne 9. listopadu 2020
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2021
Předsedající zahájil diskusi k návrhu rozpočtu na rok 2021. Účetní obce Linda Stejskalová vysvětlila
zastupitelům jednotlivé položky rozpočtu. Po diskuzi bylo konstatováno, že nelze v jednotlivých kapitolách přesně
předvídat příjmy a zejména výdaje. Položky navrhovaného rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2020.
K dalším kapitolám nebyly vzneseny zásadní připomínky a další návrhy. Předsedající dal o návrhu rozpočtu na
rok 2021, ve znění zveřejněného návrhu, hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce pro rok 2021 jako vyrovnaný v odvětvovém třídění s celkovými příjmy
a výdaji 2 828 557,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 5 – Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2023
Předsedající předložil zastupitelům aktualizovaný návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 20202023. 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
K bodu 6 – Prodej pozemků 34/1 a 34/2, stanovení ceny
Dne 15.9.2020 byl zveřejněn záměr prodeje číslo 4/2020 p.p.č. 34/1 a 34/2. Po dobu vyvěšení 15-ti dnů se
nepřihlásil další zájemce ani nebyly vzneseny námitky k prodeji pozemků. Proto nám nic nebrání stanovit cenu
pozemků a schválit prodej.
Jediným žadatelem o prodej p.p.č. 34/1 a 34/2 jsou Ing. Alena Tauchmanová a Ing. Vlastimil Tauchman,
majitelé sousední nemovitosti čp. 46. Předsedající vyzval zastupitele k návrhu ceny pozemků. V diskuzi byla
navržena cena 20,- Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 34/1 o výměře 118 m2 a p.p.č. 34/2 o výměře 194 m2 v k.ú Bílé Poličany
Ing. Aleně Tauchmanové a Ing. Vlastimilu Tauchmanovi, Bělá u Pecky 74, 507 82 Pecka za cenu 20 Kč/m2.
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Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 7 – Odstranění porostu na p.p.č. 224/7 a 370/66
Na pozemcích p.p.č. 224/7 a 370/66 se rozšířily náletové dřeviny. Část porostu bude vykácena, dřevo bude
nabídnuto za pokácení, vyjedná Jan Kafka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vykácení náletových dřevin o ploše 60 m2 na p.p.č. 224/7 a 370/66 a započítání ceny
dřeva za pokácení porostu a likvidaci větví
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 8 - Návrh na rozšíření veřejného osvětlení
Pan Karel Patzák, nový majitel čp. 34, požádal o umístění nového svítidla veřejného osvětlení (dále jen „VO“)
u nemovitosti čp. 34. Stávající vedení VO je umístěno na sousedním sloupu NN a neměl by být problém odbočit
napájení jednoho svítidla. S žádostí o realizaci prodloužení bude požádána firma Krtička.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozšíření veřejného osvětlení u čp. 34.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Návrh správce bytového fondu na pronájem bytů
Jelikož se blíží závěr rekonstrukce bytů v čp. 10 a čp. 61, byl na zařazen na program na přidělení bytů
žadatelům. Předsedající předal slovo správci bytového fondu (dále jen „SBF“) Mgr. Tereze Kafkové.
SBF seznámil zastupitele se seznamem žadatelů. Byty byly přiděleny žadatelům dle textu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přidělení bytu:
byt o výměře 39,44 m2 v čp. 10
byt o výměře 79,99 m2 v čp. 10
byt o výměře 71,30 m2 v čp. 61
byt o výměře 78,20 m2 v čp. 61
Výsledek hlasování:

- Zdeněk Jungkind, Bílé Poličany 74
- Jitka Borošová, Bílé Poličany 96
- Blanka Kvasničková, Bílé Poličany 61
- Patrik Kuchta, Nerošov 10

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 10 – Různé


Baudyš - 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.
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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.


Baudyš st. – projednání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2020 COOP
Jednota Nová Paka
O získání dotace na provoz maloobchodní prodejny předsedající informoval na 16. 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 2020. Výše dotace je 50 000,- Kč (50 %), spoluúčast obce je také 50 000,Kč (50 %), výše dotace je tedy celkem 100 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Jednotě COOP ve výši
100 000,- Kč za rok 2020
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.


Stejskalová Linda – připomněla vydání příkazu k inventurám



Stejskal Jaroslav ml. – připomněl zpevnění cesty 712/19. Byl vysvětlen plánovaný postup, žadatel
vzal informaci na vědomí



Stejskal Tomáš – vznesl dotaz na opravu rozhlasu v obci. Předsedající oznámil, že naposledy
30.11.2020 byla oprava urgována.

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

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:45 hodin.

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

30. 11. 2020
Petr Baudyš st.

Starosta obce

Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé:

Danuše Zajícová

______________________________

Linda Stejskalová

______________________________
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