Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 39. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 26. dubna 2018
Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:35 hodin starostou
obce Petrem Baudyšem st. (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že je
přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

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

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 38. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.3.2018
Kontrola usnesení
Rozpočtové opatření č. 3/2018
Projednání dlužné částky p. Ladislava Červeného
Aktualizace dokumentace JPO
Žádost o poskytnutí příspěvku Občanské poradně ve Dvoře Králové nad Labem
Realizace prodloužení kanalizace
Návrh na převod pozemku p.p.č. 984/3 od České republiky na Obec Bílé Poličany
Informace o průběhu přestavby čp. 99
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.
Doplněny byly body:
Baudyš P. st.
Baudyš P. st.
Baudyš P. st.
Stejskal Tomáš

- smluvní doložka s Knihovnou s regionálními funkcemi v Trutnově ohledně GDPR
- žádost J. Stejskala ml. o přidělení bytu, garsonky
- žádost účetní obce L. Stejskalové o finanční příspěvek ve výši 6 000,- Kč na kurz
účetnictví
- skleník

Poté dal o návrhu programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 39. zasedání zastupitelstva obce dne 26.4.2018
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

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

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu z 38. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.3.2018
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 38. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.3.2018. K zápisu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.3.2018.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Kontrola usnesení
Předsedající seznámil zastupitele se stavem plnění usnesení. Bylo konstatováno, že všechna usnesení byla
splněna nebo jsou plněna průběžně.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o plnění usnesení
K bodu 5 - Rozpočtové opatření č. 3/2018
Předsedající seznámil zastupitele s 3. rozpočtovým opatřením v roce 2018. Účetní obce vysvětlila položky
rozpočtových opatření a zodpověděla dotazy zastupitelů. Jelikož má starosta obce, na základě usnesení z 32.
zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany, konané dne 12. srpna 2014, pravomoc schvalovat rozpočtová
opatření, vzali zastupitelé rozpočtové opatření na vědomí.

Zastupitelé berou na vědomí informaci o 3. rozpočtovém opatření
K bodu 6 - Projednání dlužné částky p. Ladislava Červeného
Po nájemníkovi Ladislavu Červeném v garsonce čp. 10 máme neuhrazený dluh na nájemném a službách v
celkové výši 14 568,88 Kč. Jelikož pan Ladislav Červený zemřel a nemá dědice, na kterých by bylo možné
pohledávku vymáhat, je nezbytné pohledávku z účetnictví odepsat. Odpis pohledávky musí výt schválen
zastupitelstvem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje odpis pohledávky ve výši 14 568,88 Kč po Ladislavu Červeném.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 - Aktualizace dokumentace JPO
Obec Bílé Poličany požádala Královéhradecký kraj o dotaci z Programu rozvoje venkova na pořízení
dopravního automobilu (dále jen "DA"). Je nezbytné, abychom měli všechny doklady, týkající se jednotky požární
ochrany (dále jen "JPO"), aktualizované. Předseda Sboru dobrovolných hasičů Jaroslav Stejskal st. konstatoval, že
zřizovací listina i jmenovací dekrety jsou v zřízeny, pouze bude zkontrolována aktuálnost všech údajů.

Zastupitelé berou na vědomí informaci o JPO
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K bodu 8 - Žádost o poskytnutí příspěvku Občanské poradně Farní charity ve Dvoře Králové nad
Labem
Obdrželi jsme další z mnoha žádostí o finanční příspěvek, tentokráte od Farní charity Dvůr Králové nad
Labem na provoz bezplatné Občanské poradny. Okolo žádosti se rozvinula diskuse, která se přenesla do obecné
roviny. Nakonec bylo konstatováno, že žádostí o příspěvky, o podporu je již příliš a není úlohou obce tyto spolky a
organizace financovat. Obec Bílé Poličany již nyní přispívá okolo 10 % (okolo 200 000,- Kč) ze svého rozpočtu
vybraným žadatelům. Zastupitelstvo upřednostňuje především vzdělávací zařízení jako školy a školky, příspěvky
ostatním žadatelům budou pravděpodobně v budoucnosti přehodnoceny.
Z diskuse vyplynul závěr, že nebudeme Farní charitě Dvůr Králové nad Labem příspěvek na provoz Občanské
poradny poskytovat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje finanční příspěvek pro Farní charitu Dvůr králové nad Labem na provoz
Občanské poradny.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 9 - Realizace prodloužení kanalizace
Konečně máme, po splnění všech požadavků Odboru výstavby a územního plánování a Odboru životního
prostředí, územní souhlas a Stavební povolení na prodloužení kanalizace ke garážím a p.p.č. 705/1. Nyní musíme
zvolit dodavatele stavby. Jelikož se předpokládá rozpočet stavby do 200 000,- Kč bez DPH, můžeme zakázku
přidělit bez výběrového řízení.
V diskusi p. Jaroslav Stejskal navrhl zadat stavbu místnímu živnostníkovi, který disponuje technikou na
zemní práce a má kvalifikační předpoklady pro výstavbu kanalizace p. Viktor Jungkind, IČO 13531395.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zadání realizace stavby prodloužení kanalizace k p.p.č. 705/1 Viktoru Jungkindovi
IČO 13531395.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 10 - Návrh na převod pozemku p.p.č. 984/3 od České republiky na Obec Bílé Poličany
Před dvěma roky jsme možnost převod p.p.č. 984/3 (naproti p. Saverové) od České republiky (ve správě
Státního pozemkového úřadu) na obec. Pracovníkem SPÚ nám bylo sděleno, že pokud máme schválený územní
plán a je-li pozemek určen v zástavbě, je možnost převést pozemek na Obec Bílé Poličany bezúplatně.
V současné době už máme územní plán schválen a proto by mělo zastupitelstvo rozhodnout, zda budeme o
bezúplatný převod usilovat. Z diskuse jednoznačně vyplynulo, že pokud možnost stále trvá, měli bychom o
bezúplatný převod požádat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost o bezúplatný převod p.p.č. 984/3 z České republiky na Obec Bílé Poličany.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
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K bodu 11 - Informace o průběhu přestavby čp. 99
Předsedající informoval o dalším vývoji povolování přestavby čp. 99. Při další komunikaci s Odborem
výstavby a územního plánování ve Dvoře Králové nad Labem (dále jen "OVÚP") a ČEZ Distribuce bylo zjištěno, že
realizace elektro přípojky je nyní závislé na posílení NN vedení.
Aby bylo možné úspěšně dokončit vydání stavebního povolení, byla přípojka elektro zahrnuta do projektové
dokumentace přestavby čp. 99. Ke stavbě bylo vydáno souhlasné stanovisko ČEZ Distribuce, a.s.

Zastupitelé berou informaci o průběhu přestavby čp. 99 na vědomí
K bodu 12 – Delegace k jubilujícím občanům
V nadcházejícím období máme jednoho jubilanta, kterého navštíví delegace v tomto složení:
Zdenka Voženílková - Jaroslav Stejskal st., Petr Baudyš st.

Zastupitelé berou na vědomí složení delegací k jubilujícím občanům
K bodu 13 - Různé
Baudyš P. st.
- smluvní doložka s Knihovnou s regionálními funkcemi v Trutnově ohledně GDPR.
Knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově, s kterou dlouhodobě spolupracujeme, zaslala k podpisu Smluvní
doložku s povinnostmi vyplývajících se zavedením GDPR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Smluvní doložku s Knihovnou s regionálními funkcemi v Trutnově.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Baudyš P. st.
- žádost J. Stejskala ml. o přidělení bytu, garsonky. Pan Jaroslav Stejskal ml. pořádal o
přidělení bytu nebo garsonky v čp. 61. Jelikož byt v čp. 61 je stále v pronájmu potomků zesnulé paní Vondroušové
a bude minimálně do pololetí 2018 prováděno vyklízení bytu, půdních prostor a zahrady, je nereálné byt
pronajmout.
Volná je ale garsonka po p. Oldřichu Vondroušovi. Oba byty ale vyžadují rekonstrukci, jelikož už
neodpovídají současným požadavkům. Záměr je garsonku a byt sloučit, případně dispozičně přestavět tak, aby
vznikly dva plnohodnotné byty. Toto řešení není letos a pravděpodobně ani příští rok reálné uskutečnit. Proto
bylo navrženo zatím garsonku J. Stejskalovi ml. na dobu určitou pronajmout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pronájem garsonky v čp. 61 J. Stejskalovi ml.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Baudyš P. st.
- žádost účetní obce L. Stejskalové o finanční příspěvek ve výši 6 000,- Kč na kurz
účetnictví. Účetní obce Linda Stejskalová požádala o finanční příspěvek na kurz účetnictví ve státní správě, který
využije v soukromém profesním životě i při vedení účetnictví na obci Bílé Poličany. Proto bylo navrženo příspěvek
ve výši 50 % tj. 6 000,- Kč Lindě Stejskalové poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 50 % tj. 6 000,- Kč na kurz účetnictví pro účetní obce Lindu
Stejskalovou.
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Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Stejskal Tomáš
- likvidace skleníku. Pracovníci na VPP odstranili ze skleníku určeného k likvidaci sklo.
Nyní je nutné ještě odstranit ocelovou konstrukci a betonové základy. Vzhledem k tomu, že od května 2018
máme pouze jednu pracovnici na VPP a ta není schopna tyto práce provést, bylo navrženo, aby bylo konstrukce
odstraněna pomocí techniky při příležitosti opravy cesty u Urbanů nebo při budování prodloužení kanalizace.

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

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:30 hodin.

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

Starosta obce

Ověřovatelé:

27.4.2018
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

Jan Kafka

______________________________

Petr Baudyš ml.

______________________________
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