Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 22. února 2016
Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 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.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Schválení zápisu z 15. zasedání zastupitelstva obce ze dne 6.2.2016
Kontrola usnesení
Smlouva o likvidaci BRKO s firmou Hátle s.r.o.
Rozšíření veřejného osvětlení k čp. 4 (bytovka)
Informace o průběhu nákupu čp. 99 (Jochec)
Návrh na využití čp. 99
Delegace k jubilantům
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání a vyzval k jeho doplnění. K programu nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 16. zasedání zastupitelstva obce dne 22.2.2016
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 Bc. Terezu Kafkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Jiřího Háka a Bc. Terezu Kafkovou.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 - Schválení zápisu z 15. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 15. zasedání zastupitelstva obce ze dne 6.2.2016. K zápisu nebyly
vzneseny žádné připomínky a doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis ze 15. zasedání zastupitelstva obce ze dne 6.2.2016.
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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 - Smlouva o odběru BRKO s firmou Hátle s.r.o.
Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy s firmou Hátle s.r.o. o odběru bioodpadu (dále jen BRKO). Kromě
obecných smluvních podmínek je navržena cena za odběr BRKO ve výši 100,- Kč za 1 tunu bez DPH. Předsedající vyzval
zastupitele v diskuzi a případným připomínkám k návrhu smlouvy.
Z diskuze vyplynulo návrh smlouvy O odběru BRKO s firmou Hátle s.r.o. s cenou 100,- Kč za 1 tunu biodpadu bez
DPH schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o odběru BRKO za cenu 100,- Kč za 1 tunu + DPH s firmou Hátle s.r.o.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 - Rozšíření veřejného osvětlení k čp. 4 (bytovka)
Obyvatelé čp. 4 (bytovka HVP, a.s.) předložili žádost o umístění lampy veřejného osvětlení před bytovým domem
čp. 4. V minulosti tento prostor osvětlovala lampa v majetku HVP,a.s, ta byla již delší dobu vypnuta. Nyní byla požádána
obec o osvětlení prostoru před bytovým domem.
Místním šetřením bylo zjištěno, že lampa v majetku HVP, a.s. je opět v provozu a prostor před čp. 4 je osvětlen.
Předsedající byl pověřen úkolem zjistit u správce majetku HVP, a.s., jestli bude osvětlovat prostor před čp. 4 i nadále. V
případě, že osvětlení bude zachováno, budeme instalaci obecního svítidla řešit až při rekonstrukci osvětlení, která je
plánována v roce 2019 společně s rekonstrukcí sítě NN ČEZ, a.s.
V případě, že osvětlení od HVP, a.s. zachováno nebude, bude Obec Bílé Poličany realizovat 1 ks svítidla veřejného
osvětlení v prostoru před čp. 4.
Předsedající dal o návrhu rozšíření veřejného osvětlení hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozšíření veřejného osvětlení o 1 ks svítidla v prostoru před bytovým domem čp. 4. v
případě, že nebude zachováno osvětlení od HVP, a.s.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 - Informace o průběhu nákupu čp. 99 (Jochec)
Předsedající informoval zastupitele o průběhu převodu nemovitosti p.p.č. 705/3 a pozemku a stavby na p.p.č.
108/1 v k.ú. Bílé Poličany.
V pondělí 8.2.2016 bylo uskutečněno v Pardubicích trojstranné jednání mezi Obcí Bílé Poličany, Lubomírem
Jochecem a RK Talanda Invest s.r.o. Na jednání byla podepsána Smlouva o složení blokovacího depozita. Blokovací
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depozitum ve výši 50 000,- Kč bylo uhrazeno na účet RK Talanda Invest s.r.o. a jedná se již o část kupní ceny. Po připsání
blokovacího depozita na účet RK byly zahájeny práce na přípravě kupní smlouvy. Návrh kupní smlouvy byl předložen ke
kontrole, z naší strany doplněn. Podpis kupní smlouvy se uskuteční v pondělí 29.2.2016 v Pardubicích.
ČSAS byly předloženy veškeré potřebné doklady pro vyhotovení návrhu Smlouvy o investičním úvěru. V
současnosti je úvěr schválen a úvěrová smlouva je předložena ke kontrole na pracovišti v Praze. Po kontrole bude
předložena ke kontrole a připravena k podpisu.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o průběhu nákupu čp. 99
K bodu 8 - Návrh na využití čp. 99
Jelikož bude nákup nemovitostí čp. 99 Lubomíra Jochece realizován v nejbližších dnech a je reálné, že v průběhu
měsíce března budou nemovitosti převedeny do majetku obce, je nezbytné konkrétně určit, k jakým účelům bude
nemovitost definitivně využita.
V první etapě bude nezbytné opravit střechy budov. Již v této etapě je ale nutno znát, k jakým účelům bude
budova využita. V úvahu se již musí brát případná střešní okna, světlíky, sušárna hadic apod.
Z dlouhé diskuze, do které se věcně zapojili všichni zastupitelé vyplynulo, že by bylo dobré do čp. 99 přemístit
kanceláře OÚ, obecní archiv a knihovnu, dále zřídit zázemí pro sezónní pracovníky obce a prostory pro uskladnění
zahradní techniky, skladové prostory pro materiál, který je uložen v obecním špýcharu, prostory pro parkování hasičské
techniky a pro uskladnění materiálu SDH Bílé Poličany. Bude-li to technicky možné, tak zřídit v prvním nadzemním
podlaží víceúčelovou místnost pro obecní, sportovní a spolkové využití včetně zázemí.
Po realizaci kompletního záměru, by byly v budově čp. 10 zřízeny byty a budova čp. 10 by sloužila pouze k bydlení.
Nyní je nezbytné oslovit projektanta a zvažované využití s ním prokonzultovat, nechat si odborně posoudit stav
nemovitosti, rozsah oprav a vhodnost navrhovaného využití. Předběžně bylo jednáno s ing. Alešem Petříkem,
projektantem v oboru stavebnictví, a nyní čekáme na jeho vyjádření k možné další spolupráci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce oslovit projektanta a nechat si odborně posoudit stav nemovitosti čp. 99,
rozsah oprav a vhodnost navrhovaného využití
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

K bodu 9 – Delegace k jubilantům na duben 2016
V dubnu 2016 máme tři jubilanty, které navštíví delegace v tomto složení:




Jaroslava Stránská
Danuše Zajícová
Stanislav Lupač

- Baudyš Petr st., Hák Jiří
- Stejskal Tomáš, Stejskal Jaroslav ml.
- Stejskal Jaroslav st., Stejskal Tomáš

Zastupitelstvo bere na vědomí delegace k jubilantům
K bodu 10 – Různé
Do bodu Různé nabyly přihlášeny žádné body programu

K bodu 11 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.
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Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Předsedající poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva ve 19:25 hodin.

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

Starosta obce

Ověřovatelé:

23.2.2016
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

Jiří Hák

______________________________

Bc. Tereza Kafková

______________________________
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