Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 8. června 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 8 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.
Omluveni: - Stejskalová Linda

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

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 13. zasedání zastupitelstva z 27. dubna 2020
Smlouva o právu provést stavbu s Královéhradeckým krajem, Pivovarské nám. 1245, HK
Smlouva o smlouvě budoucí darovací se Správou silnic KVH kraje na stavbu č. 36617
Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního titulu fondu KHK č. 20RRD10-0015
Žádost o podporu provozu Linky bezpečí
Den obce 2020, 750 let
Delegace k jubilujícím občanům
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:
Jaroslav Stejskal ml. - žádost o zpevnění cesty
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 14. zasedání zastupitelstva obce dne 8. června 2020
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

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

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 3 - Schválení zápisu z 13. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. dubna 2020
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 13. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. dubna 2020.
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. dubna 2020
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Smlouva o právu provést stavbu s Královéhradeckým krajem, Pivovarské nám. 1245,
Hradec Králové
V souvislosti s přípravou rekonstrukce silnice II/284 jsou průběžně řešeny majetkoprávní vztahy s majiteli
pozemků, které zasahují do tělesa komunikace. Jelikož i obec Bílé Poličany je majitelem pozemků, které do
komunikace zasahují, byly jsme vyzváni k uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Obcí Bílé Poličany a
investorem stavby Královéhradeckým krajem. V úhrnu se jedná o 27 pozemků na kterých dojde k dočasnému
záboru pozemků ve výměře 345 m2 a k trvalému záboru pozemků o výměře 672 m2. dle následujícího rozpisu:
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V případě pozemků dotčených trvalým záborem, souhlasí vlastník s případným dělením pozemků z důvodu
majetkového vypořádání části pozemků po dokončení stavby a získání potřebného opatření k užívání stavby dle
stavebního zákona, kdy bude stavba na náklady investora geodeticky zaměřena geometrickým plánem, který bude
současně oddělovacím geometrickým plánem.
Pozemky dotčené trvalým záborem budou majetkoprávně vypořádány, přičemž činnosti potřebné k tomuto
vypořádání budou zahájeny nejpozději do šesti měsíců od získání potřebného opatření k užívání stavby.
Po diskuzi předsedající navrhl příslušné usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Obcí Bílé Poličany,
IČO 00581054, Bílé Poličany 10 a Královéhradeckým krajem, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, Hradec
Králové o právu provést stavbu č. 36617 „II/284 Bílé Poličany, rekonstrukce komunikace“.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 5 - Smlouva o smlouvě budoucí darovací se Správou silnic KVH kraje na stavbu č. 36617
V souvislosti s bodem 4 se Smlouvou o právu provést stavbu byla předložen i druhý návrh smlouvy, a to
Smlouvy o smlouvě budoucí darovací ke stavbě č. 36617. Předmětem smlouvy mezi Obcí Bílé Poličany a Správou
silnic Královéhradeckého kraje je v budoucnu uzavřít darovací smlouvu na bezúplatný převod pozemků trvale
zabraných při rekonstrukci silnice II/184 o celkové výměře 672 m2 (viz. seznam v bodě 4). Jedná se o pozemky,
které jsou i v současné době tělesem vozovky dotčeny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi Obcí Bílé Poličany, IČO
00581054, Bílé Poličany 10 a Správou silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947696, Kutnohorská 59, Plačice na
bezúplatný převod trvale zabraných pozemků při stavbě 36617 o celkové výměře 672 m2.
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 – Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního titulu fondu KHK č. 20RRD10-0015
I na rok 2020 nám byla poskytnuta dotace z programu „Podpora venkovských prodejen“ evidovaná pod číslem
20RRD10-0015 na zachování základních služeb a občanské vybavenosti. Na dotaci ve výši 50% tj. 50 000,- Kč je
nutno uzavřít smlouvu mezi příjemcem Obcí Bílé Poličany, IČO 00581054, Bílé Poličany 10 a poskytovatelem
Královéhradeckým krajem, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové.
Podmínky dotace jsou stejné jako v roce 2019, dotace bude poskytnuta provozovateli prodejny Jednotě Nová
Paka a musí být vypořádána do 31.12.2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
č. 20RRD10-0015 mezi Obcí Bílé Poličany, IČO 00581054, Bílé Poličany 10 a Královéhradeckým krajem, IČO
70889546, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové.
Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 – Žádost o podporu provozu linky bezpečí
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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 8, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
K bodu 8 – Den obce 2020, 750 let
Předsedající zahájil diskuzi k pořádání Dne obce a oslav 750 let první písemné zmínky o Bílých Poličanech. Rok
první písemné zmínky o Bílých Poličanech se dle různých historických pramenů odlišují a jsou zmiňovány roky 1270
– 1272.
Po dlouhé diskuzi o termínu, programu a místu konání oslav se zastupitelstvo přiklonilo k názoru uspořádat
oslavy 750 let obce Bílé Poličany v roce 2021. Rozhodnutí významně ovlivnila i situace s rizikem nákazy COVID 19 a
proto se nebude letos konat ani Den obce.
P. Šorm z Dehtova zpracovává knihu o obyvatelích obcí v regionu. Pro každou nemovitost v příslušné obci
mapuje její obyvatele od roku cca 1750 do současnosti. Nyní jsou dokončovány podklady pro publikaci pro Bílé
Poličany. Jedná se o unikátní dílo mapující historii naší obce a předsedající navrhl při příležitosti 750-letého výročí
zvážit vydání této knihy.
Autor požaduje za zpracování podkladů 15 000,- Kč. Tisk dvoudílné knihy, které má celkem cca 800 stran, cena
knihy bude cca 800,- Kč. Vzhledem k významnému výročí navrhuje předsedající knihu vydat a věnovat do každé
nemovitosti 1 ks.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vydání knihy o historii obce Bílé Poličany.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Delegace k jubilujícím občanům
V následujícím období máme 3 jubilanty. Jubilanty navštíví delegace v tomto složení:
Josef Kňourek st.
Marie Rejlová
Lada Voňková

- Kafka Jan, Zajícová Danuše
- Petr Baudyš ml., Stejskal Tomáš
- Danuše Zajícová, Linda Stejskalová

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 10 – Různé
Návrh na rozšíření opravy části 712/19
V současné situaci bude opravena část komunikace, která byla zasažena výstavbou kanalizace. Tato oprava je
v ceně díla kanalizace a pro obec neznamená žádné další náklady. Okolí opravované části vozovky je ale silně
poškozené a v úseku podél hranice p.p.č. 712/52 není zpevněna po celé délce. V nezpevněné části je plánováno
napojení vjezdu od stavby RD Jaroslava Stejskala na účelovou komunikaci.
Na základě požadavku J. Stejskala ml. bylo navrženo zpevnit celý úsek komunikace v provedení, jako byl
zpevněn úsek k nemovitosti Kovářová, Dufek.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zpevnění účelové komunikace v úseku od p.p.č. 712/29 po konec p.p.č. 712/52.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

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

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22:14 hodin.

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

Starosta obce
Ověřovatelé:

8. 6. 2020
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

Jan Kafka

______________________________

Jaroslav Stejskal ml.

______________________________
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