Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis ze 32. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 9. srpna 2017
Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou
obce Petrem Baudyšem st. (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval, že je
přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Stejskal Jaroslav ml. omluven.

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

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 31. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.6.2017
Kontrola usnesení
Žádost o dar Oblastní charity Červený Kostelec
Den obce Bílé Poličany
Smlouva s ČEZ Distribuce
Návrh na pojištění od DAS
Informace o průběhu přestavby čp. 99
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání a požádal o jeho doplnění. Byly doplněny tyto body programu.
Baudyš Petr st.
Kafka Jan

- informace o opravě plochy u prodejny Jednoty
- nelegální skládka

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 32. zasedání zastupitelstva obce dne 9.8.2017
Výsledek hlasování:

Pro 7, 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 st.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli Jana Kafku a Jaroslava Stejskala st.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu z 31. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.6.2017
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 31. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.6.2017. K zápisu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.6.2017.
Výsledek hlasování:

Pro 7, 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
bodu 5 - Žádost o dar Oblastní charity Červený Kostelec
Žádost o libovolný příspěvek opět 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 poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Hospic Červený Kostelec
Výsledek hlasování:

Pro 0, proti 7, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
K bodu 6 – Den obce Bílé Poličany
Bylo projednáno organizační zajištění Dne obce Bílé Poličany, který se bude konat v sobotu 26. srpna 2017.
Byly rozděleny úkoly a odpovědnost za jejich realizaci. Bylo konstatováno, že všechny plánované aktivity jsou
zabezpečeny a příprava probíhá dle předpokladů.
Bylo jednáno s provozovateli pohostinství Pod Vinicí manžely Křelinovými, nemají námitek proti prodeji
občerstvení v režii pořadatele. Manželům Křelinovým bude zapůjčen prodejní stánek pro zajištění prodeje nápojů
ve vlastní režii.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o přípravě Dne obce Bílé Poličany
bodu 7 - Smlouva s ČEZ Distribuce
V souvislosti s vývojem tvorby projektu na přestavbu čp. 99 byl v projektu změněn systém vytápění. Původní
návrh vybudovat plynovou přípojku a realizovat vytápění plynem bylo, po výpočtu tepelných ztrát objektu,
přehodnoceno a bylo navrženo k vytápění tepelné čerpadlo.
Se změnou systému vytápění souvisí i vybudování nové přípojky elektrické energie s odlišnou sazbou za kW.
Proto byla předložena ke schválení druhá smlouva s ČEZ Distribuce číslo 17_SOBS01_4121310332, která
umožňuje připojení tepelného čerpadla.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy číslo 17_SOBS01_4121310332 s ČEZ Distribuce a.s.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
bodu 8 - Návrh na pojištění od DAS
Pojišťovna právní ochrany DAS nabídla naší obci právní ochranu zejména v oblastech trestní odpovědnosti,
zaměstnaneckých sporů, sporů s pojišťovnami, spory s kontrolními a nadřízenými organy a další. Podobné
pojištění využívá i sousední obec Lanžov. Po krátké diskuzi převládl názor, že podobné pojištění není potřebné, v
minulosti jsme žádné závažnější spory neřešili a proto se zdá být pojištění nadbytečné.
Výše pojistky je závislá na výši sporné částky. Sporná částka do 1 milionu je pojistitelná sazbou ve výši
12050,- Kč, do 5 milionů 16550,- Kč a do 10 milionů 18800,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pojištění právní ochrany obce Bílé Poličany pojišťovnou DAS
Výsledek hlasování:

Pro 1, proti 6, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
K bodu 9 – Informace o průběhu přestavby čp. 99
Předsedající informoval o průběhu přestavby čp. 99.
Byla dokončena projektová dokumentace a ing. Aleš Petřík předal 3 paré kompletní projektové
dokumentace. Byla podána žádost na Odbor výstavby a územního plánování ve Dvoře Králové nad Labem o
stavební povolení. Nyní čekáme na vyjádření všech kompetentních orgánů. Faktury za projektovou dokumentaci
byly proplaceny z běžného účtu obce.
Zatím nemáme ještě vytvořen položkový rozpočet, ten bude vyhotoven v měsíci srpnu.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu přestavby čp. 99
K bodu 10 – Různé
Do bodu Různé byly přihlášeny tyto body programu:


Petr Baudyš st. - v okolí prodejny Jednoty na p.p.č. 147/2 byla provedena oprava stávající zvětralé
asfaltové plochy nástřikem asfaltové emulze a štěrkem. Před realizací byla celá plocha vymetena a
podstatné poruchy krytu byly opraveny. Opravu provedla SÚS, cestmistrovství Dvůr Králové nad
Labem.



Jan Kafka - informoval o tom, že byl kontaktován pracovníky MěÚ Dvůr Králové nad Labem
ohledně nelegální skládky v katastru obce Bílé Poličany v lokalitě Jedlina. Skládku údajně založil
občan Zábřezí p. Horák, údajně existují záznamy z fotopasti. Čekáme na předání případu od MěÚ
Dvůr králové nad Labem.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace v bodu Různé
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K bodu 18 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:30 hodin.

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

Starosta obce

Ověřovatelé:

10.8.2017
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

Jan Kafka

______________________________

Jaroslav Stejskal st.

______________________________
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