Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis ze 13. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 27. dubna 2020
Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou
obce Petrem Baudyšem st. (dále jako „předsedající“). Předsedající vysvětlil zastupitelům důvody, proč se koná
zasedání mimořádně v pohostinství Pod Vinicí. V nouzovém období je nezbytné dodržovat rozestupy osob
minimálně 2 metry, což prostory obecního úřadu nedovolují. Problematická by byla i účast občanů. Prostory
pohostinství jsou vhodné pro splnění podmínek stanovených po dobu nouzového období.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je
přítomno 7 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,
Stejskalová Linda
Omluveni: - Stejskal Jaroslav ml., Stejskal Jaroslav st.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 12. zasedání zastupitelstva z 17. února 2020
Závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok 2019, účetní závěrka 2019
Opatření k nápravě chyb a nedostatků
Informace o 1., 2. a 3. rozpočtovém opatření
Prodej a stanovení ceny p.p.č. 712/40
Prodej a stanovení ceny p.p.č. 148/3
Prodej a stanovení ceny p.p.č. 17/1
Projednání zařazení obce do územní působnosti MAS Královédvorsko na programové období 2021 – 2027
Provozní řád tělocvičny
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:
Petr Baudyš st.

úprava části komunikace 712/19
oprava komunikace „k sádkám“
cesta k Holmanovi
Svatojakubská noc
software rozhlas

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 13. zasedání zastupitelstva obce dne 27. dubna 2020
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

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

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu z 12. zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. února 2020
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 12. zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. února 2020.
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce ze dne 17. února 2020
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok 2019, účetní závěrka 2019
K tomuto bodu obdrželi všichni zastupitelé podkladové materiály: Závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok
2019 včetně příloh tzn. FIN 2-12M, Rozvaha, Příloha, Výkaz zisků a ztrát. Všechny materiály, které tvoří Závěrečný
účet obce za rok 2019 jsou vyvěšeny na úřední desce obce a jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bílých
Poličanech a na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.
Podrobný výklad a vysvětlení ke všem materiálům podala účetní paní Linda Stejskalová.
Předsedající projednal každý materiál jednotlivě a uzavřel příslušným usnesením.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje účetní závěrku obce Bílé Poličany za rok 2019.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok 2019 v celkových
příjmech 3 303 997,63 Kč a ve výdajích 3 045 219,48 Kč s výhradou zjištěných nedostatků.

Usnesení bylo schváleno
K bodu 5 - Opatření k nápravě chyb a nedostatků
Dále byl předložen návrh Opatření k nápravě nedostatků, vyplývajících ze závěrů přezkoumání hospodaření
obce Bílé Poličany za rok 2019. Bylo uloženo účetní obce Lindě Stejskalové napravit zjištěné nedostatky v termínu
IHNED. Jedná se o nedostatky:
Zákon č.420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
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 Právní předpis: vyhláška č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
ve znění pozdějších předpisů
o § 65 odst. 6 Územní celek nedodržel postup tvorby opravných položek k pohledávkám.
Opatření:
bylo uloženo účetní obce dodržovat postup tvorby opravných položek
k pohledávkám. Správně vykazovat opravné položky k účtům „odběratelé“ a „jiné pohledávky
z činnosti“.
Odpovídá:
Linda Stejskalová, účetní
Termín:

ihned

 Právní předpis: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
o § 30 odst. 1 a 4 Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.
Opatření:
bylo uloženo účetní obce vést řádně inventurní soupisy oprávek
majetkových účtů tak, aby souhlasily na majetkovou evidenci. Vést účet 403 (transfery na
pořízení dlouhodobého majetku) tak, aby souhlasil na majetkovou evidenci.
Odpovídá:

Linda Stejskalová, účetní

Termín:

ihned

Zprávu o plnění opatření podáme do 31. 12. 2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Opatření k nápravě nedostatků, vyplývajících ze závěrů přezkoumání hospodaření
obce Bílé Poličany za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 – Informace o 1., 2. a 3. rozpočtovém opatření
Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 1, 2 a 3 v roce 2020. Účetní obce vysvětlila
jednotlivé položky rozpočtových opatření a zodpověděla dotazy zastupitelů.

Zastupitelé berou na vědomí rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3 v roce 2020
K bodu 7 – Prodej a stanovení ceny p.p.č. 712/40
Záměr prodeje p.p.č. 712/40 – zahrada o výměře 13 m2 mezi nemovitostmi Josefa Kňourka čp. 81 a Lukáše
Kňourka čp. 75. Jedná se o úzký pás pozemku, který není pro obec využitelný. Záměr číslo 1/2020 prodat p.p.č.
712/40 byl vyvěšen na úřední i elektronické úřední desce od 17.2.2020 do 17.3.2020.
Zájem o koupi pozemku projevil Lukáš Kňourek čp. 81. Cena za pozemky druhu „zahrada“ byly v minulosti
stanoveny na 25,- Kč/m2. Předsedající navrhl cenu pro nevyužitelný pozemek zachovat a vyzval zastupitele k diskuzi
nad cenou pozemku. V diskuzi zastupitelé navrhli cenu ve výši 25,- Kč/m2 zachovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 712/40 o výměře 13 m2 za cenu 25,- Kč/m2 Lukáši Kňourkovi, čp. 75.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 8 – Prodej a stanovení ceny p.p.č. 148/3
Záměr prodeje p.p.č. 148/3 – zahrada o výměře 76 m2 před stodolou Jaroslava Zounara čp. 65. Jedná se o
pozemek, který majitelé nemovitosti již po generace využívají. Záměr číslo 2/2020 prodat p.p.č. 148/3 byl vyvěšen
na úřední i elektronické úřední desce od 17.2.2020 do 17.3.2020.
Zájem o koupi pozemku projevil Jaroslav Zounar čp. 65. Jelikož se jedná o pozemek druhu „zahrada“, navrhli
zastupitelé cenu ve výši 25,- Kč/m2 zachovat stejnou, jako v případě prodeje 712/40.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 148/3 o výměře 76 m2 za cenu 25,- Kč/m2 Jaroslavu Zounarovi, čp. 65.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Prodej a stanovení ceny p.p.č. 17/1
Záměr prodeje p.p.č. 17/1 – ostatní plocha o výměře 288 m2 před nemovitostí Ivety Sklenkové čp. 43. Jedná
se opět o pozemek, který je po generace majiteli nemovitosti využíván. Záměr číslo 3/2020 prodat p.p.č. 17/1 byl
vyvěšen na úřední i elektronické úřední desce od 17.2.2020 do 17.3.2020.
Zájem o koupi pozemku projevil Iveta Sklenková čp. 43. Jedná se o pozemek druhu „ostatní plocha“, na který
byla v minulosti stanovena cena na 17,- Kč/m2. Předsedající navrhl cenu pro obec nevyužitelný pozemek zachovat
a vyzval zastupitele k diskuzi nad cenou pozemku. V diskuzi zastupitelé navrhli cenu ve výši 18,- Kč/m2 zachovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 17/1 o výměře 288 m2 za cenu 17,- Kč/m2 Ivetě Sklenkové, čp. 43.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

K bodu 10 – Projednání zařazení obce do územní působnosti MAS Královédvorsko na
programové období 2021 – 2027
MAS Královédvorsko požádala naši obec o součinnost související s přechodem na nové programové období
2021 – 2027.
MAS Královédvorsko z.s. musí pro implementaci CLLD v následujícím programovém období (čerpání podpory
z evropských fondů) splnit podmínky tzv. STANDARDIZACE, jejíž součástí je také právě souhlas s územní působností
MAS ze strany obce Bílé Poličany.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí, že správní území obce Bílé Poličany je v územní působnosti MAS Královédvorsko, z.
s. na období 2021-2027.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 11 – Provozní řád tělocvičny
Úspěšně byla dokončena rekonstrukce tělocvičny, v zahájení provozu nám však zabránil krizový stav, který je
zatím vyhlášen do 30.4.2020.
O plánovaném rozsahu prací při rekonstrukci byla podána informace na minulém zasedání zastupitelstva. Vše
bylo zdárně dokončeno a tělocvična je připravena k provozu.
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Před zahájením provozu předsedající navrhl dovybavit tělocvičnu mřížemi na okna a případně základním
sportovním náčiním. Dále bylo navrženo oddělit z chodby část a vytvořit pro uživatele tělocvičny zamykatelnou
šatnu.
Při příležitosti zahájení provozu tělocvičny předsedající navrhl uspořádat sportovní akci, např. turnaj ve
stolním tenise apod.
V následné diskuzi bylo konstatováno, že se potřebné vybavit tělocvičnu mřížemi na okna a základním
sportovním vybavením tzn. stůl na stolní tenis a žíněnka. Oddělení části chodby nebude realizováno.
Jelikož je nyní prostředí zrekonstruované tělocvičny na relativně vysoké úrovni, bylo by dobré stanovit
podmínky pro režim a provozování tělocvičny a vydat PROVOZNÍ ŘÁD. Předsedající předložil návrh provozního řádu
tělocvičny. Po úpravě byl Provozní řád tělocvičny předložen ke schválení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje provozní řád tělocvičny v čp. 10
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 12 – Delegace k jubilujícím občanům
V následujícím období máme 4 jubilanty. Jubilanty navštíví delegace v tomto složení:
Milan Erben
Josef Kňourek
Hana Karbanová
Oldřiška Stejskalová

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

Návštěvy u jubilantů budou přizpůsobeny aktuálnímu stavu s COVID 19, případně budou gratulace provedeny
distančním způsobem. Hmotné dary budou případně předány dodatečně ve standartním režimu.

Zastupitelstvo bere na vědomí delegace k jubilujícím občanům
K bodu 13 – 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. Jelikož bude při opravě komunikace po výstavbě kanalizace přítomna firma na obnovu živičných
povrchů, předsedající navrhl opravu části cesty 712/19 rozšířit v dalších 3 dalších variantách. Rozsah oprav včetně
výměr a cen je uveden v přílohách, které byly zastupitelům předloženy.
Varianta 1 obsahuje obnovu stávajícího živičného povrchu v ploše cca 83 m2 + plochu cca 95 m2 tzn. po úroveň
elektroměrné skříně J. Stejskala ml. a rozšíření na rozměr budoucí uvažované komunikace. Toto řešení vyžaduje i
zpevnění podloží o ploše 95 m2. Navrhovaná cena 218 660,- Kč
Varianta 2 obsahuje rozšíření varianty 2 o 58,08 m2 až po sloup veřejného osvětlení na hranici p.p.č. 712/28.
U této varianty je nutné zpevnit podloží a položit živičný povrch. Navýšení ceny varianty 1 o 81 780,- Kč.
V rozsáhlá diskuzi zaznělo několik argumentů proti navrhovaným řešením.
a)
b)
c)
d)

Hrozí poškození při plánované výstavbě RD provozem těžké techniky
Různá šířka stávající cesty (u Dufků) a nově opravovaného úseku komunikace
Nevyváženost investice pro majitele okolních nemovitostí, na celý úsek ale nejsou finance
Finanční nákladnost
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Po delší diskuzi bylo konstatováno, že se opravovaný úsek nebude rozšiřovat a oprava bude provedena
v původním rozsahu, tzn. v místech nad nově realizovanou kanalizací.
Oprava cesty „k sádkám“
Máme před sebou nekonečný problém, stav cesty k sádkám. V úseku cesty se neustále tvoří výtluky, což dělá
problémy nejen obyvatelům, ale i dopravní obsluze. Byť je komunikace pravidelně opravována, životnost
provedených oprav je krátká. Na radikální opravu ale nejsou prostředky, navíc je komunikace zařazena v rámci
Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KPÚ“) do priority 1 a očekáváme její generální opravu po dokončení
KPÚ. Dokončení KPÚ nám zatím brání nesouhlas J. Sauerové, na které je nyní dokončení KPÚ závislé.
Byla opět navržena lokální oprava výtluků asfaltovým frézinkem. O realizaci byl požádán V. Jungkind, s kterým
bylo předběžně jednáno a má potřebné strojní vybavení.
Oprava cesty k Holmanovým
I v úseku cesty k Holmanovým se vytvořily výtluky v živičném povrchu. Bylo navrženo oslovit firmu, která bude
opravovat 712/19 v místě nové kanalizace.
Svatojakubská noc (pálení čarodějnic)
V současné situaci je možné realizovat pálení čarodějnic, je nezbytné dodržovat nařízení vlády o používání
roušek a vytváření skupin osob o maximálním počtu 10 osob.
Z bezpečnostních důvodů nebude organizován průvod. Sraz účastníků bude přímo v místě pálení v lokalitě „u
kříže“. Sraz po 20. hodině.
J. Kafka zabezpečí urovnání hromady, P. Baudyš ml. zabezpečí občerstvení v rozsahu lahvové nápoje a balené
cukrovinky pro děti. Občerstvení bude v režii obce, bude tak zabráněno kontaktování lidí při placení.
Požární bezpečnost zabezpečí Sbor dobrovolných hasičů Bílé Poličany, nahlášení pálení na Hasičský záchranný
sbor zabezpečí J. Stejskal st. Policie ČR už informaci o konání pálení obdržela.
Software na ovládání rozhlasu
Z důvodu finanční náročnosti zatím nebude software na ovládání rozhlasu realizován.

Zastupitelstvo bere na vědomí body v „Různé“
K bodu 14 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:32 hodin.

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

27. 4. 2020
Petr Baudyš st.

Starosta obce

Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé:

Petr Baudyš ml.

______________________________

Mgr. Tereza Kafková

______________________________
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