Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 7. prosince 2016
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). Omluven Jiří Hák z pracovních důvodů.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 25. zasedání zastupitelstva obce ze dne 2.11.2016
Žádost o podporu sociálních služeb Pečovatelské službě Města Dvora Králové nad Labem pro rok 2017
Žádost o úhradu neinvestičních nákladů na provoz MŠ Rohoznice
Žádost o poskytnutí dotace Městské knihovně s regionálními funkcemi v Trutnově
Prodej p.p.č. 973/2, stanovení ceny
Informace o průběhu přestavby čp. 99
Zpevnění části cesty p.p.č. 712/19
Návrh na plynofikaci čp. 61
Čistírny odpadních vod - průzkum
Instalace dopravního zrcadla naproti p.p.č. 981
Pořádání vítání občánků
Projednání platu a odměn od 2017
Schválení rozpočtu na rok 2017
Delegace k jubilujícím občanům
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání a požádal o jeho doplnění:


Stejskal J. st. - cenová nabídka na opravu hrobu F. Sixty



Stejskal T. - výmalba sklepů v čp. 10

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 26. zasedání zastupitelstva obce dne 7.12.2016
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

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

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu z 25. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 25. zasedání zastupitelstva obce ze dne 2.11.2016. K zápisu
nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce ze dne 2.11.2016.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Žádost o podporu sociálních služeb Pečovatelské službě Města Dvora Králové nad
Labem pro rok 2017
Pečovatelská služba Města Dvora Králové nad Labem poslala žádost o finanční podporu sociálních služeb
pro rok 2017. Jelikož žádný z našich občanů Pečovatelské služby Města Dvora Králové n/L v současnosti
nevyužívá, v delší diskuzi převládl názor finanční podporu neposkytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční podporu Pečovatelské službě Města Dvora Králové n/L.
Výsledek hlasování:

Pro 0, proti 7, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
O příspěvek na provoz požádal i Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. Taktéž služby Hospice v
Červeném Kostelci naši občané nevyužívali a nevyužívají, proto opět převládl názor příspěvek neposkytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Výsledek hlasování:

Pro 0, proti 7, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
K bodu 5 – Žádost o úhradu neinvestičních nákladů na provoz MŠ Rohoznice
Obec Rohoznice požádala obec Bílé Poličany o částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské
školy v Rohoznici. Mateřskou školu v současnosti navštěvuje jedno dítě z Bílých Poličan, proto bylo navrženo
příspěvek v požadované výši 5 000,- Kč Obci Rohoznice poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy v Rohoznici ve
výši 5 000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 6 – Žádost poskytnutí dotace Městské knihovně s regionálními funkcemi v Trutnově
Předsedající informoval zastupitele o žádosti Městské knihovny s regionálními funkcemi v Trutnově o
poskytnutí dotace ve výši 1 000,- Kč na nákup knih do výměnných fondů. Jelikož je spolupráce mezi naší a
trutnovskou knihovnou velmi dobrá a výměnný fond naše knihovna využívá, bylo v diskuzi jednoznačně navrženo
dotaci ve výši 1 000,- Kč opět poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih do výměnného
fondu ve výši 1 000,- Kč Městské knihovně s regionálními funkcemi v Trutnově.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 - Prodej p.p.č. 973/2, stanovení ceny

Na 25. zasedání zastupitelstva byl schválen záměr prodeje p.p.č. 973/2 o výměře 88 m2 předem známému
zájemci Šárce a Monice Bednářovým. Záměr prodeje byl zveřejněn na elektronické a úřední desce v době od
3.11.2016 do 20. 11. 2016. K záměru prodeje nebyly vzneseny žádné připomínky ani se nepřihlásil další zájemce.
Proto předsedající navrhl p.p.č. 973/2 o výměře 88 m2 předem známým zájemcům Šárce a Monice Bednářovým
prodat.
Pozemek p.p.č. 973/2 je druhem pozemku ostatní plocha, proto byla navržena cena, tak jako v ostatních
podobných případech, ve výši 14,- Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 973/2 o výměře 88 m2 předem známému zájemci Šárce a Monice
Bednářovým za cenu 14,- Kč/m2.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 8 - Informace o průběhu přestavby čp. 99
V pondělí 21. 11. 2016 fyzicky začala rekonstrukce střechy na čp. 99. Firma Lestav spol.s r.o. si převzala
staveniště, byly předány klíče od objektu. V současné době je ze 3/4 odstraněna stará střešní krytina, která je
uložena v depozitu "u Rejlů". Bude využita na zpevnění místních obecních komunikací.
Po demontáži krytiny a střešních latí bylo zjištěno, že jsou shnilé pozednicové trámy na západní straně
budovy. Výměna byla dodavatelem provedena. Dále bude třeba vyměnit i několik poškozených krokví, rozsah
výměny bude znám až po úplném rozkrytí střechy.
Dále byla s dodavatelem řešena oprava hromosvodů, která nebyla součástí cenové nabídky. S dodavatelem
bylo dohodnuto instalaci hromosvodových lan a jímačů opravit.
Po dohodě s dodavatelem byla předložena k proplacení faktura na již provedené práce ve výši 154 608,- Kč.
Faktura bude proplacena z běžného účtu obce.

Zastupitelé berou na vědomí informaci o průběhu přestavby čp. 99.
K bodu 9 - Zpevnění části cesty p.p.č. 712/19
Na minulém zasedání zastupitelstva byla diskuze ohledně zpevnění cesty p.p.č. 712/19. Nedošlo k žádnému
rozhodnutí, proto se k tomuto bodu vracíme opět nyní. Je potřebné zaujmout jednoznačné stanovisko.
Předmětná cesta je v extravilánu a mohla by být zahrnuta do Komplexních pozemkových úprav (dále jen
"KPÚ"). Vzhledem ke stadiu KPÚ je realizace cesty v horizontu 3-5 ti let nereálná. Po dlouhé diskuzi převládl názor
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nechat vyhotovit projekt na celou p.p.č. 712/19 a poté realizovat třeba jen část cesty a také se pokusit o získání
dotace na místní komunikace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zadání vyhotovení projektové dokumentace na cestu p.p.č. 712/19
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 10 - Návrh na plynofikaci čp. 61
Byty čp. 10 i provozovna pohostinství jsou vytápěny pevnými palivy, což již neodpovídá současným
standardům a jejichž použitelnost je do budoucnosti omezována emisními limity. Proto předsedající navrhl začít
postupně realizovat plynofikaci čp. 61. V první etapě vybudovat přípojku, v dalších etapách postupně
plynofikovat provozovnu a byty dle finančních možností.
Předsedající dal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vybudování plynovodní přípojky k čp. 61
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 11 - Čistírny odpadních vod - průzkum
Na minulém zasedání byla projednávána možnost získání dotace na domovní čističky odpadních vod (dále
jen "ČOV"), podmínkou je připojení 30 % ekvivalentních obyvatel. Pro definitivní rozhodnutí je nutno znát názory
občanů, zda jsou ochotni ČOV u svých nemovitostí realizovat a spolufinancovat 20 % z ceny. Předsedající navrhl
provést průzkum mezi občany, zda by byl zájem o realizaci domovních ČOV.

Zastupitelé berou na vědomí informaci o průzkumu ohledně realizace ČOV.
K bodu 12 - Instalace dopravního zrcadla naproti p.p.č. 981
Obec obdržela od občanů žádost o instalaci dopravního zrcadla u výjezdu z p.p.č. 981 na komunikaci II. třídy
č. 284. Při výjezdu omezuje výhled výsadba okolo komunikace. Po diskuzi bylo jednoznačně navrženo instalaci
dopravního zrcadla provést.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje instalaci dopravního zrcadla při výjezdu z p.p.č. 981
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 13 – Pořádání vítání občánků
Předsedající navrhl uspořádat vítání občánků. Máme tři děti, které se ještě vítání občánků neúčastnili.
Termín byl navržen na neděli 15. ledna 2017. Bude se konat v obřadní místnosti ve 2. podlaží zámku. Děti budou
obdarovány osuškou a pamětním listem. Hudební část zabezpečí Mgr. Jana Machková ze Dvora Králové nad
Labem. Slavnostní projev pronese Mgr. Jana Stejskalová.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pořádání vítání občánků 15. ledna 2017 s programem
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 14 - Projednání platu a odměn od 2017
Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme na úřadu žádného administrativního zaměstnance a veškerá
administrativa je tedy zejména na starostovi a místostarostovi, navrhl předsedající zvýšení odměn s účinností od
1.1.2017. Po krátké diskuzi byla navržena odměna místostarostovi ve výši 4 000,- Kč a starostovi 8 000,- Kč
měsíčně s platností od 1.1.2017. O návrzích dal předsedající hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje místostarostovi měsíční odměnu ve výši 4 000,- Kč s platností od 1.1.2017
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje starostovi měsíční odměnu ve výši 8 000,- Kč s platností od 1.1.2017
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 15 - Schválení rozpočtu na rok 2017
Předsedající zahájil diskusi k návrhu rozpočtu na rok 2017. Po delší diskuzi bylo konstatováno, že nelze v
jednotlivých kapitolách přesně předvídat příjmy a zejména výdaje. Navrhovaný rozpočet vychází ze skutečnosti
roku 2016. Nebyly vzneseny zásadní připomínky a další návrhy. Předsedající dal o návrhu rozpočtu na rok 2017,
ve znění zveřejněného návrhu, hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce pro rok 2017, jako přebytkový v odvětvovém třídění s celkovými
příjmy: 1 984 080,-Kč a výdaji: 1 583 676,-Kč. Z přebytku rozpočtu ve výši: 400 404,-Kč budou hrazeny závazky
obce v rámci úvěrů od České spořitelny a.s.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 16 – Delegace k jubilantům
V lednu 2017 máme dva jubilanty, které navštíví delegace v tomto složení:
 Jungkindová Zdena - Baudyš P. st., Mgr. Tereza Kafková
 Sucharda Karel
- Jan Kafka, Stejskal J. st.

Zastupitelstvo bere na vědomí delegace k jubilantům
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K bodu 17 – Různé
Do bodu Různé byly přihlášeny body programu


Stejskal J. st. - cenová nabídka na opravu hrobu F. Sixty. Byly předloženy dvě nabídky a to od
kameníka Richtermoce v ceně 31 500,- Kč, ve které je řešen pouze náhrobek. Nabídku předložil i
Václav Lhota, jehož nabídka byla v ceně 32 639,- včetně celého hrobového místa.



Stejskal T. - výmalba sklepů v čp. 10. Z hygienických důvodů by bylo potřebné vybílit prostor před
sklepními kójemi v čp. 10. K vybílení by bylo možno využít p. Vaníčka, který bude v obci
odpracovávat 300 hodin VPP.

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

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:55 hodin.

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

8.12.2016
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

Mgr. Tereza Kafková

______________________________

Jaroslav Stejskal st.

______________________________
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