Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 13. ledna 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 Jaroslav st., Stejskal
Tomáš, Zajícová Danuše, Stejskal Jaroslav ml.
Omluveni: Stejskalová Linda

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 10. zasedání zastupitelstva z 2. prosince 2019
Žádost Michaely Vrátné o prodej pozemku 141/2 v k.ú. Bílé Poličany
Projednání dispozic bytů v čp. 61
Vydání knihy
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání a vyzval přítomné k doplnění programu zasedání.
Doplněny byly body:


Výroční zpráva o poskytování informací – Baudyš Petr st.

Poté dal předsedající o návrhu programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 11. zasedání zastupitelstva obce dne 13. ledna 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 10. zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. prosince 2019
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 10. zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. prosince 2019.
K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. prosince 2019
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Žádost Michaely Vrátné o prodej pozemku 141/2 v k.ú. Bílé Poličany
Předsedající předložil žádost Michaely Vrátné o prodej pozemku 141/2 v k.ú. Bílé Poličany. Pozemek je sice
v dlouhodobém užívání žadatele. Na pozemku se ale nachází obecní studna, kterou zatím obec nemá zájem
prodávat. Z diskuze vyplynulo, že žadatel může pozemek využívat i nadále, zatím ale nebude prodej p.p.č. 141/2
realizován.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje prodej p.p.č. 141/2 Michaele Vrátné, Horova 824, Hradec Králové.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 5 - Projednání dispozic bytů v čp. 61
Projektant Ing. David Pour vyhotovil návrh řešení rekonstrukce bytů v 2. podlaží čp. 61. Po navrhované
rekonstrukci vzniknou 2 bytové jednotky o dispozici:
1.

Zádveří
Koupelna a WC
Obytná kuchyně
Obývací pokoj/ložnice
Sklad

2.

Zádveří
Koupelna s WC
Kuchyně
Pokoj/pracovna
Obývací pokoj/ložnice

K dispozičnímu řešení bylo v diskuzi konstatováno, že v daných podmínkách se jedná o řešení optimální a bylo
doporučeno pokračovat v projektových pracích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dispoziční řešení rekonstrukce bytů v 2. podlaží čp. 61.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
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K bodu 6 – Vydání knihy
Historik nabídl naší obci zpracování podkladů a vydání knihy o lidech bydlících ve všech domech v Bílých
Poličanech od 18. století do současnosti. Odhadem se bude jednat o cca 500 stran textu. Za zpracování podkladů
požaduje pan ABC částku 15 000,- Kč. Dále by byly náklady s vydáním knihy, 1 výtisk za cca 500,- Kč.
Předsedající konstatoval, že zpracování dat za tak dlouhé období by bylo jistě velmi zajímavé pro nás i pro
další generace. Nutno ale zvážit počet vydaných knih. Stálo by za úvahu vytisknout do každého čísla popisného 1
knihu a věnovat ji občanům při příležitosti 750 let 1. zmínky o Bílých Poličanech, která vychází na rok 2020.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o přípravě knihy
K bodu 7 – Různé
Předsedající předložil k projednání zastupitelstva Výroční zprávu O činnosti v oblasti poskytování informací
podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 (dále jen „Výroční
zpráva“).
Jelikož se výklad zákona o povinnosti schválení starostou nebo zastupitelstvem různí, byla Výroční zpráva
předložena k projednání a schválení zastupitelstvem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Výroční zprávu O činnosti v oblasti poskytování informací podle ustanovení § 18
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 8 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:35 hodin.

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

14. 1. 2020
Petr Baudyš st.

Starosta obce

Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé:

Petr Baudyš ml.

______________________________

Mgr. Tereza Kafková

______________________________
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