Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 29. července 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.
12.
13.
14.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva z 8. června 2020
Informace o rozpočtových opatřeních č. 4, 5 a 6
Žádost o podporu hospice Duha
Žádost o podporu hospice Červený Kostelec
Informace ze semináře „Nové programové období 2021 – 2027“
Ukončení Svazku obcí plynofikace Podzvičinska
Informace o postupu přípravy rekonstrukce bytů v čp. 61 a čp. 10
Schválení zadávací dokumentace pro rekonstrukci bytů
Stanovení komise pro hodnocení a otevírání nabídek
Oprava propustku u Machků
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:



Baudyš st. - Návrh na uzavření dohody na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ Rohoznice
Baudyš st. - Delegace k jubilujícím občanům

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 15. zasedání zastupitelstva obce dne 29. července 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 Jaroslava Stejskala st.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Danuši Zajícovou a Jaroslava Stejskala st.
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Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva obce ze dne 8. června 2020
Předsedající připomenul zásadní body zápisu ze 14. zasedání zastupitelstva obce ze dne 8. června 2020.
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce ze dne 8. června 2020
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Informace o rozpočtových opatřeních č. 4, 5 a 6
Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 4, 5 a 6 v roce 2020. Účetní obce vysvětlila
jednotlivé položky rozpočtových opatření a zodpověděla dotazy zastupitelů.

Zastupitelé berou na vědomí rozpočtová opatření č. 4, 5 a 6 v roce 2020
K bodu 5 - Žádost o podporu hospice Duha
Žádost o finanční dar poslal Domácí hospic DUHA, o.p.s. Dle přijaté zásady bylo navrženo poskytovat dary
pouze organizacím, které pečují o naše občany. Jelikož v současném období není v péči hospice žádný z občanů
Bílých Poličan, nebude dar poskytnut.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Domácí hospic DUHA, o.p.s.
Výsledek hlasování: Pro 0, proti 9, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
K bodu 6 – Žádost o finanční podporu hospice Červený Kostelec
Žádost o libovolný příspěvek poslal Hospic z Červeného Kostelce. Po delší diskuzi bylo konstatováno, že naše
obec dobrovolně přispívá na školy, školky, Diakonii, knihovně, plánuje investice, a proto další dary již nejsou reálné.
Přestože si zastupitelé uvědomují význam a důležitost činnosti hospice, převládl názor, že tento dar není možno
opět poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Hospic Červený Kostelec
Výsledek hlasování:

Pro 0, proti 9, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
K bodu 7 – Informace ze semináře „Nové programové období 2021 – 2027“
Starosta a místostarosta se v červnu zúčastnili semináře společnosti CEP (Centrum evropského projektování)
v Hradci Králové na téma „Nové programové období 2021 – 2027“. S informacemi ze semináře seznámila
zastupitele místostarostka Mgr. Tereza Kafková.

Zastupitelé berou na vědomí informace ze semináře

Stránka 2 z 5

Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

K bodu 8 – Ukončení svazku Plynofikace Podzvičinska
V roce 2001 byl založen dobrovolný svazek obcí Plynofikace Podzvičinska. Cílem svazku byla plošná
plynofikace členských obcí. Členskými obcemi jsou Lanžov, Bílé Poličany, Rohoznice, Miletín, Třebihošť,
Zdobín, Trotina, Zábřezí – Řečice a Doubravice. Vlastní stavba po vydání ÚR a SP proběhla v roce 2003 a
2004 s následnou kolaudací. Kolaudační rozhodnutí z 15. 12. 2005. Celkem bylo ke dni kolaudace zřízeno
649 domovních přípojek. Celkové náklady stavby činily 52 mil Kč (včetně DPH). Finanční zdroje byly –
členské obce (úvěry 40 %), SFŽP (dotace 50 %) a VČP (kupní sml.). Podmínka v kupní smlouvě od VČP a.s.
byla uzavřít se všemi majiteli dotčených pozemků smlouvu o věcném břemeni včetně vkladu do KN. Tato
podmínka byla plněna velmi dlouho, ale v současné době je až na neřešitelné případy dokončována.
V současné době probíhají závěrečná jednání svazku s právním nástupcem VČP Innogy o proplacení
pozastávky cca 2 mil Kč, splatné po splnění výše uvedené podmínky kupní smlouvy. Výše vyplacené
pozastávky se bude řídit množstvím uzavřených smluv. Rozdělení pozastávky mezi členské obce se bude
řídit klíčem upraveným ve schválených stanovách svazku a usnesením výboru. Odvíjí se od počtu
obyvatel. Tím bude dosaženo naplnění cíle svazku a je potřeba jeho činnost, v souladu s Občanským
zákoníkem, ukončit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany zmocňuje starostu obce, aby vyjádřil souhlasné stanovisko k návrhu na
zrušení, zánik a likvidaci dobrovolného Svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska se sídlem v Doubravici čp.
155.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Informace o postupu přípravy rekonstrukce bytů v čp. 61 a čp. 10
Obdrželi jsme sdělení o poskytnutí dotace na základě výzvy VPS-223-2-2020 Podpora výstavby, obnovy a
provozování komunální infrastruktury, tj. v našem případě na rekonstrukci bytů čp. 61 a čp. 10.
Finanční prostředky VPS nejsou převoditelné z roku na rok a musí být vyčerpány v roce 2020. Dotace bude
poskytnuta, pokud dojde ke splnění požadavků poskytovatele. Zásadním úkolem pro vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) je dodání všech potřebných dokladů včetně stavebního povolení na byty
v čp. 61, případně vyjádření stavebního úřadu, že stavební povolení není vyžadováno.
V současné době probíhá intenzivní komunikace s projektantem ing. Pourem, který dokončil a dodal
projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) bytů v čp. 61 na stavební úřad. Čekáme na vyjádření účastníků řízení,
poté by mělo následovat vydání stavebního povolení.
Součástí požadovaných podkladů pro vydání Rozhodnutí je i smlouva o dílo včetně položkových rozpočtů.
Z uvedeného vyplývá, že musíme nejpozději do konce září 2020 vysoutěžit cenu a uzavřít smlouvu s dodavatelem.
Proces výběru dodavatele musíme zahájit co nejdříve, aby bylo reálné vše stihnout v požadovaných
termínech. Schválení zadávací dokumentace je na programu dnešního zasedání.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o přípravě rekonstrukce bytů v čp. 61 a čp. 10
K bodu 10 - Schválení zadávací dokumentace pro rekonstrukci bytů
V souladu se směrnicí 1/2020 Zadávání zakázek malého rozsahu musí být zadávací dokumentace před
vyhlášením projednána a schválena zastupitelstvem obce, následně podepsána starostou obce. Předsedající proto
předložil zadávací dokumentaci k diskuzi.
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Zadávací dokumentaci musí dle směrnice obsahovat předmět plnění, místo a dobu plnění, požadavky na
prokázání kvalifikace, hodnotící kritéria, obchodní a platební podmínky, termín odevzdání nabídek a případně další
požadavky předem určené a stanovené zadavatelem.
Ke schválení byly předloženy následující parametry:
Předmět plnění
Místo plnění
Doba plnění
Prokázání kvalifikace
Hodnotící kritérium
Obchodní a platební podmínky
Termín odevzdání nabídek

- rekonstrukce bytů v čp. 61 a čp. 10
- čp. 10 a čp.61 v k.ú. Bílé Poličany
- zhotovení díla do 31.12.2020
- kopie živnostenského listu
- 1. termín vyhotovení, 2. cena
- platba na základě faktury nebo zálohové faktury převodem na účet
- 22.9.2020

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci „rekonstrukce bytů v čp. 61 a čp.
10“
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 11 - Stanovení komise pro hodnocení a otevírání nabídek
Zastupitelstvo musí také schválit komisi pro otevírání a hodnocení nabídek. Při minulých výběrových řízeních
jsme v minulosti stanovili komisi ve složení zastupitelstva obce. I v tomto případě byl návrh předložen ke schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje komisi na otevírání a hodnocení nabídek ve složení všech členů zastupitelstva, tj.
Baudyš Petr ml., Baudyš Petr st., Kafka Jan, Mgr. Kafková Tereza, Stejskal Tomáš, Zajícová Danuše, Stejskal Jaroslav
ml., Stejskal Jaroslav st., Stejskalová Linda
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 12 - Oprava propustku u Machků
Josef Machek upozornil na havarijní stav propustku na sjezdu z 902/1 k čp. 26. Byla navržena oprava
položením nového potrubí a zpevnění vnějšího krytu.

Zastupitelstvo bere na vědomí opravu propustku v Machků
K bodu 13 – Různé
Delegace k jubilujícím občanům
V následujícím období máme 3 jubilanty. Jubilanty navštíví delegace v tomto složení:
Pekárková Sylva
Machek Jiří
Voženílek Jaroslav

- Kafka Jan, Mgr. Kafková Tereza
- Stejskal Jaroslav ml., Kafka Jan
- Stejskalová Linda, Stejskal Tomáš

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
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Návrh na uzavření dohody na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ Rohoznice
Obec Rohoznice poslala Návrh na uzavření dohody na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz
mateřské školy v Rohoznici. Obec Rohoznice navrhuje částečnou úhradu nákladů ve výši 5 000,- Kč na 1 dítě.
Předsedající navrhl částku 5 000,- Kč na 1 dítě přispět a postupovat tak v souladu s přijatou zásadou finančně
podporovat ty organizace, které se starají nebo vychovávají naše občany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Návrh dohody na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy
v Rohoznici ve výši 5 000,- Kč na 1 dítě.
Výsledek hlasování:

Pro 9, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 14 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:37 hodin.

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

Starosta obce
Ověřovatelé:

29. 7. 2020
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

Jaroslav Stejskal st.

______________________________

Danuše Zajícová

______________________________
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