Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 10. září 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, Mgr. Kafková Tereza, Stejskal Tomáš, Zajícová Danuše,
Stejskal Jaroslav ml., Stejskal Jaroslav st., Stejskalová Linda
Omluveni: -

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

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu ze 15. zasedání zastupitelstva z 29. července 2020
Informace o postupu přípravy rekonstrukce bytů v čp. 61 a čp. 10
Aktualizace Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
Projednání nájemní smlouvy pro nové byty
Žádost Diakonie Dvůr Králové nad Labem o finanční dar
Návrh na prodej pozemků p.p.č. 34/1 a 34/2
Podzimní výlet a posvícení
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání a vyzval přítomné k doplnění programu zasedání. Poté dal
předsedající o návrhu programu hlasovat. Bylo doplněno:


Stejskal J. st. – nákup PC pro obecní knihovnu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 16. zasedání zastupitelstva obce dne 10. září 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 Petra Baudyše ml. a Tomáše Stejskala
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Petra Baudyše ml. a Tomáše Stejskala
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 3 - Schválení zápisu z 15. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. července 2020
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 15. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. července 2020.
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. července 2020
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Informace o postupu přípravy rekonstrukce bytů v čp. 61 a čp. 10
Informaci o přidělení dotace sdělil starosta na minulém zasedání zastupitelstva. Aby bylo možno vydat
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, musíme všechny potřebné doklady odeslat do 30.9.2020.
V jednání je stále stavební povolení na byty v čp. 61, dle sdělení pracovnice Městského úřadu ve Dvoře
Králové nad Labem, OVÚP je možné stavební povolení vydat ještě do konce září.
Probíhá intenzivní práce na položkových rozpočtech stavebních prací, elektra, zdravotechniky a plynového
zařízení. Od všech rozpočtářů je přislíben termín zhotovení položkových rozpočtů do 13. září 2020.
S plánovanou rekonstrukcí souvisí i další úkoly. Předsedající navrhl zřízení přístřešku u autobusové čekárny u
OÚ, jelikož stávající prostor, který se jako čekárna využíval, zanikne. Je také nezbytné vyklidit místnosti v 1. NP
budovy čp. 10.
Přístřešek u autobusové zastávky bude objednán u firmy Lubomír Středa v Úpici, brigáda na vyklizení
místností v 1. NP se uskuteční v pondělí 21.9.2020 od 16 hodin. Kontejner na velkoobjemový odpad zajistí
předsedající.

Zastupitelé berou na vědomí informace o postupu přípravy rekonstrukce bytů v čp. 61 a čp. 10
K bodu 5 – Aktualizace Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
Z důvodu termínu dodání dokladů k žádosti o dotaci předsedající navrhl aktualizaci Směrnice č. 1/2020.
Text odstavce 7.6 „Lhůta pro podání nabídek bude min. 15 dnů ode dne doručení žádosti o zpracování cenové
nabídky/výzvy pro podání nabídek“ změnit na „Lhůta pro podání nabídek bude min. 7 dnů ode dne doručení žádosti
o zpracování cenové nabídky/výzvy pro podání nabídek“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci Směrnice č. 1/2020, odstavec 7.6 takto:
Text „Lhůta pro podání nabídek bude min. 15 dnů ode dne doručení žádosti o zpracování cenové
nabídky/výzvy pro podání nabídek“ bude nahrazen textem „Lhůta pro podání nabídek bude min. 7 dnů ode dne
doručení žádosti o zpracování cenové nabídky/výzvy pro podání nabídek“
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 – Projednání nájemní smlouvy pro nové byty
Předsedající doporučil doplnit do nájemní smlouvy odstavec, který bude řešit problematiku nájmu
v souvislosti s provozem obecních provozoven služeb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nájemní smlouvu pro byty v čp. 10 a čp. 61
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Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 – Žádost Diakonie Dvůr Králové nad Labem o finanční dar
Diakonie Českobratrské církve evangelické poslala žádost o finanční dar na krytí nákladů sociálních služeb
Diakonie v roce 2020 ve výši 12 000,- Kč. V průběhu roku poskytovala Diakonie služby 2 občanům Bílých Poličan.
V souladu s výše zmíněnou zásadou předsedající navrhuje dotaci ve výši 12 000,- Kč Diakonii Českobratrské církve
evangelické dotaci poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje finanční dar ve výši 12 000,- Kč Diakonii Českobratrské církve
evangelické ve Dvoře Králové nad Labem.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 8 – Návrh na prodej pozemků p.p.č. 34/1 a 34/2“
Nový majitel nemovitosti čp. 46 paní Tauchmanová požádala o koupi p.p.č. 34/1 a p.p.č. 34/2. Pozemek 34/1
je ostatní plocha, jiná plocha o výměře 118 m2, 34/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 194 m2 mezi
nemovitostí čp. 46 a bývalým náhonem. Jelikož jsou tyto pozemky pro obec nevyužitelné a jedná se o „jinou
plochu“ a „neplodnou půdu“, bylo navrženo záměr prodeje obou pozemků schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje č. 4/2020 p.p.č. 34/1 a 34/2 v k.ú. Bílé Poličany
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 2

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Podzimní výlet, posvícení
Na program jednání se dostala i organizace podzimního výletu. V diskuzi zaznělo několik
protichůdných návrhů. Z celé diskuze nakonec vyplynulo, že vzhledem k epidemiologické situaci by
nemusel být o výlet dostatečný zájem a bylo rozhodnuto výlet letos nepořádat.
Posvícenský fotbal se bude konat v neděli 27.9.2020 od 14:00 hodin. Byla navržena změna
občerstvení a požádat p. Chmelíka o maso na grilu. Nákup piva zajistí p. Kafka, elektrocentrálu zapůjčí p.
Stejskal, výčep piva a nealko zabezpečí pí. L. Stejskalová a pí. Kafková.
Brigáda na přípravu posvícení bude v neděli od 10:00.
Zastupitelé berou na vědomí informace o podzimním výletu a přípravě na posvícení
K bodu 10 – Různé
P. Stejskal Jaroslav připomněl nákup nového PC pro potřebu místní knihovny.

K bodu 11 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.
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Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:13 hodin.

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

10. 9. 2020
Petr Baudyš st.

Starosta obce

Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé:

Tomáš Stejskal

______________________________

Petr Baudyš ml.

______________________________
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