Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis ze 30. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 4. května 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 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.
15.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 29. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.3.2017
Kontrola usnesení
Závěrečný účet obce, schválení účetní závěrky
Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Bílé Poličany
Rozpočtové opatření č. 3/2017
Žádost obce Doubravice o příspěvek (dar) na defibrilátor AED
Schválení delegáta na Valnou hromadu VAK, a.s., Hradec Králové
Projednání požadavku p. Romana Míky
Návrh sazebníku za poskytnutí informací dle ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
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 požádal o jeho doplnění. Byly doplněny tyto body programu.
Baudyš P. st.
Baudyš P. st.
Baudyš P. st.
Baudyš P. st.
Stejskal J. st.
Stejskal J. ml.

- informace o prořezu potoka
- nabídka na elektrofyzikální vysoušení zdiva v budově čp. 10
- informace o jednání s HVP, a.s.
- požadavek manželů Hlouškových ml. na instalaci vany do koupelny
- informace o dotaci pro JPO
- instalace ruční pumpy u studny

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 30. zasedání zastupitelstva obce dne 4.5.2017
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

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

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu z 29. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.3.2017
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 29. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.3.2017. K zápisu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.3.2017.
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
bodu 5 - Závěrečný účet obce, schválení účetní závěrky za rok 2016
K tomuto bodu obdrželi všichni zastupitelé podkladové materiály: Závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok
2016 včetně příloh tzn. FIN 2-12M, Rozvaha, Příloha, Výkaz zisků a ztrát, Zpráva o výsledku hospodaření. Všechny
materiály, které tvoří Závěrečný účet obce za rok 2016 jsou vyvěšeny na úřední desce obce a jsou k dispozici k
nahlédnutí na Obecním úřadě v Bílých Poličanech a v plném rozsahu na elektronické úřední desce umožňující
dálkový přístup.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2016 a účetní závěrku obce
Bílé Poličany bez výhrad.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 6 – Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Bílé Poličany
Předsedající předložil zastupitelům Střednědobý výhled rozpočtu obce Bílé Poličany na období 2017 - 2022.
Po diskuzi nad položkami Střednědobého výhledu rozpočtu dal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Bílé Poličany na období 2017 - 2022
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
bodu 7 - Rozpočtové opatření 3/2017
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Předsedající seznámil zastupitele s 3. rozpočtovým opatřením v roce 2017. Účetní obce vysvětlila jednotlivé
rozpočtové položky a rozpověděla 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 rozpočtová opatření na vědomí.

Zastupitelé berou na vědomí informaci o 3. rozpočtovém opatření.
K bodu 8 – Žádost obce Doubravice o příspěvek (dar) na defibrilátor AED.
Obec Doubravice požádala o finanční dar na pořízení defibrilátoru AED pro RESCUE stopaři z.s. Členové
RESCUE stopaři z.s. se aktivně podílejí na vyhledávání osob a spolupracují s IZS. Pět členů z.s. absolvovalo
certifikovaný kurz resuscitace a tím získali možnost poskytnout na výzvu ZZS první pomoc osobě se srdeční
zástavou.
RESCUE stopaři z.s. zajistili na nákup defibrilátoru vlastními silami 30 861,50 Kč. Částkou 26 000,- Kč do
celkové ceny 56 861,50 Kč přispěla obec Doubravice ze svého rozpočtu a požádala sousední obce o finanční
příspěvek na pořízený defibrilátor. Jelikož do obvodu zásahu spadají i Bílé Poličany, přispěje obce Bílé Poličany
částkou 5 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dar ve výši 5 000,- Kč obci Doubravice na pořízení defibrilátoru pro RESCUE stopaři
z.s.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 - Schválení delegáta na Valnou hromadu VAK, a.s., Hradec Králové
7.6.2017 se bude konat Valná hromada Vodovodů a kanalizací Hradec Králové, a.s. a je nutno schválit
delegáta pro zastupování obce Bílé Poličany. Tak jako minulé roky se zúčastní Valné hromady starosta obce Petr
Baudyš. Proto bylo navrženo schválit Petra Baudyše nar. 27.7.1959 jako delegáta k zastupování Obce Bílé
Poličany na Valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., konané 7.6.2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Petra Baudyše nar. 27.7.1959 jako delegáta k zastupování Obce Bílé Poličany na
Valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., konané 7.6.2017.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 10 – Projednání požadavku p. Romana Míky
Obec Bílé Poličany obdržela uplatnění nároku na náhradu nemajetkové újmy od pana Romana Míky.
Náhradu za nemajetkovou újmu požaduje za pozdní dodání informací na základě zákona 82/1998 Sb. Při
projednávání nároku na náhradu nemajetkové újmy bylo konstatováno, že pozdě dodané informace jsou
takového charakteru, že nemohou způsobit frustraci, pocit nejistoty případně jiné negativní psychické stavy, tak
jak je uváděno v žádosti. Proto zastupitelstvo obce Bílé Poličany navrhuje úhradu ve výši 850,- Kč neschválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úhradu na náhradu nemajetkové újmy panu Romanu Míkovi
Výsledek hlasování:

Pro 0, proti 8, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
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K bodu 11 – Návrh sazebníku za poskytnutí informací dle ustanovení § 17 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím
Předsedající předložil zastupitelům k diskuzi návrh Sazebníku za poskytnutí informací dle ustanovení §
17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Jsou-li požadovány informace dle výše zmíněného zákona tak jsou s touto činností spojeny náklady
materiální i časové. Proto byl předložen návrh sazebníku za poskytované informace. Návrh sazebníku je přílohou
tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje sazebník za poskytnutí informací dle ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
bodu 12 - Informace o průběhu přestavby čp. 99
Jsme ve fázi přípravy projektové dokumentace. Předsedajícím byly zjišťovány možnosti získání dotací na
přestavbu čp. 99 a byla oslovena Regionální poradenská agentura, jejíž obchodní zástupce se zúčastnil schůzky na
obecním úřadě. Z jednání vyplynulo, že v současné době není k dispozici dotace, která by pokryla naše záměry.
Jsou dostupné dotace na zateplování, pasivní domy, sociální bydlení. Na naše účely v potřebném rozsahu zatím
ne.

Zastupitelé berou na vědomí informaci průběhu přestavby čp. 99.
K bodu 13 – Delegace k jubilantům
V měsících květnu a červnu 2017 máme pět jubilantů, které navštíví delegace v tomto složení:






Zdeňka Urbanová
Viktor Jungkind
Štěpán Karban
Jindřiška Langrová
František Jón

-

Baudyš P. st., Hák J.
Baudyš P. st., Stejskal J. ml.
Stejskal J. st., Mgr. Kafková T.
Baudyš P. ml., Stejskal T.
Kafka J., Stejskal J. st.

Zastupitelstvo bere na vědomí delegace k jubilantům
K bodu 14 – Různé
Do bodu Různé byly přihlášeny tyto body programu:


Baudyš P. st.
- informace o prořezu potoka. Prořez byl dokončen. V rámci předávání byly
reklamovány práce - výše zbylých pařezů, což dodavatelská firma opravila. Jelikož naši občané
neprojevili dostatečný zájem o vytěžené dřevo a ani o ořezané klestí, byl materiál nabídnut i
zájemcům mimo Bílé Poličany. Větší část klestí po dohodě uklidí a seštěpkuje dodavatelská firma za
cenu materiálu, vytěžené dřevo bylo nabídnuto za cenu 800,- Kč/plm občanům sousedních obcí,
kteří projevili zájem. Dočištění celého úseku dokončí pracovníci na VVP z ÚP.



Baudyš P. st.
- na základě poptávky J. Stejskala st. byly doručeny dvě cenové nabídky na
elektrofyzikální vysoušení zdiva v budově OÚ čp. 10. Jelikož bylo osloveno více firem, bude na
návrh p. J. Stejskala st. definitivní určení dodavatele projednáno na dalším zasedání zastupitelstva.



Baudyš P. st.
- úvahu o případném nákupu čp. 4 (bytovka v majetku HVP, a.s.) naznamenal i
majitel bytovky. Na podnět ing. Ondráka, pracovníka První hasičské, a.s., byla uskutečněna
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nezávazná schůzka v zámku v Bílých Poličanech. Schůzky se zúčastnil ing. Ondrák (První hasičská,
a.s.), ing. Kubeš (Hasičská vzájemné pojišťovna, a.s.), ing. Čížek (Ústřední hasičská škola Bílé
Poličany) a P. Baudyš (starosta obce Bílé Poličany). Z jednání vyplynulo, že majitel má zájem
bytovku prodat. Zatím byla zmíněna zůstatková účetní hodnota 1 250 000,- Kč. Starosta na schůzce
upozornil majitele, že dva pozemky v těsném sousedství stavby čp. 4 jsou stále v majetku České
republiky ve správě Státního pozemkového úřadu, nikoliv v majetku HVP, a.s.
Bylo konstatováno, že budova vyžaduje investice, konkrétně výměnu vnitřních rozvodů, oken,
zateplení a vyřešení způsobu likvidace odpadních vod.
Řádné projednání případné koupě bytového domu čp. 4 od HVP, a.s. zařadíme na některé další
jednání zastupitelstva obce.


Baudyš P. st.
- obci byla předložena žádost o instalaci koupelnové vany v bytě v čp. 10
manželů Hlouškových ml. Po kratší diskuzi bylo konstatováno instalaci vany neprovádět. Stávající
koupelna je po rekonstrukci a bylo by neekonomické a také nelogické provádět další opětovnou
rekonstrukci.



Stejskal J. st.
- podal zastupitelům informaci o průběhu přípravy žádosti o dotaci na
dopravní automobil pro JPO Bílé Poličany. O dalším průběhu stavu žádosti bude p. Stejskal podávat
pravidelné aktuální informace.



Stejskal J. ml.
- na jednom z minulých zasedání byly projednávány instalace ručních pump na
obecních studních (u Urbanů, u Vobořilů, u prodejny a u hospody). Z ekonomických důvodů
navrhuje p Stejskal instalovat zatím pumpu před hospodou z důvodů využívání vody a také z
estetických důvodů.

K bodu 15 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:45 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Návrh sazebníku za poskytnutí informací dle ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:

Starosta obce

Ověřovatelé:

5.5.2017
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

Jiří Hák

______________________________

Mgr. Tereza Kafková

______________________________
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