Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 9. prosince 2015
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.
12.
13.
14.
15.
16.

Schválení programu jednání
Schválení zápisu z 11. zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.11.2015
Určení ověřovatelů
Kontrola usnesení
Finanční dar pro Oblastní charitu Červený Kostelec
Dětské hřiště, zadávací dokumentace
Příspěvek na podporu prodeje Jednotě COOP Nová Paka
Žádost o umístění vysílače internetu na čp. 61 - Fastlink
Rekonstrukce rozvodů veřejného osvětlení
Souhlas s umístěním stavby - stavba jednosloupové DTS
Vyhláška č. 5/2015 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Návrh na 5. rozpočtové opatření v roce 2015
Rozpočet obce Bílé Poličany na rok 2016
Delegace k jubilantům na 1/2016
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání a vyzval k jeho doplnění.



Baudyš - informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce
Příkaz k provedení inventarizace majetku

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program 12. zasedání zastupitelstva obce dne 9.12.2015
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2 - Schválení zápisu z 11. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 11. zasedání zastupitelstva dne 11.11.2015. K zápisu nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 11. zasedání zastupitelstva dne 11.11.2015.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 3 – Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva J. Stejskala ml. a J. Stejskala st.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu J. Stejskala ml. a J. Stejskala st.
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 informaci o plnění usnesení na vědomí
K bodu 5 – Finanční dar pro Oblastní charitu Červený Kostelec
Žádost o libovolný příspěvek poslal i 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 již není možno poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje finanční dar pro Oblastní charitu - Hospic Červený Kostelec
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 – Dětské hřiště, zadávací dokumentace
Předsedající informoval zastupitele o možnosti dotace na výstavbu dětského hřiště. Dotace může být až do výše
70%.
Předsedající dále zastupitele seznámil, že bylo provedeno měření na místě budoucího dětského hřiště na p.p.č. 92
(vedle budovy bývalé školy čp. 61), plocha od brány ke zpevněné asfaltové ploše je cca 5,5 x 18 metrů. pro výběr
dodavatele je nutno schválit zadávací dokumentaci.
Název:
Místo plnění:
Hodnotící kritéria:
Platební podmínky:
Termín zaslání nabídek:
Hodnocení nabídek:

Dětské hřiště Bílé Poličany
p.p.č. 92 v k.ú. Bílé Poličany
50% cena, 50% funkčnost a provedení
po předání díla
26.12.2015 do 16:00 hodin
26.12.2015 v 16:10

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zadávací podmínky pro nabídky akce "Dětské hřiště Bílé Poličany"
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
Dále je nutné schválit hodnotící komisi. Bylo navrženo, aby se hodnotící komise skládala ze všech členů
zastupitelstva tzn. Baudyš Petr st., Baudyš Petr ml., Jaroslav Stejskal st., Jaroslav Stejskal ml., Tomáš Stejskal, Tereza
Kafková, Jan Kafka a Jiří Hák.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje hodnotící komisi pro nabídky akce "Dětské hřiště Bílé Poličany" ve složení Baudyš Petr st.,
Baudyš Petr ml., Jaroslav Stejskal st., Jaroslav Stejskal ml., Tomáš Stejskal, Tereza Kafková, Jan Kafka a Jiří Hák
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 – Příspěvek na podporu prodeje Jednotě COOP Nová Paka
Jednota Nová Paka požádala obec Bílé Poličany o příspěvek na podporu prodeje ve výši 20 000,- Kč ročně.
Předsedající navrhuje příspěvek Jednotě Nová Paka ve výši 20 000,- Kč ročně schválit, navrhuje také recipročně navýšit
nájemné za prodejnu na 20 000,- Kč ročně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na podporu prodeje Jednotě Nová Paka ve výši 20 000,- Kč ročně.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje navýšení nájemného za pronájem prodejny Jednotě Nová Paka na 20 000,- Kč ročně
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 8 – Žádost o o umístění vysílače internetu na čp. 61 - Fastlink s.r.o.
Fastlink s.r.o. předložil žádost o umístění zařízení. Jedná se o dalšího poskytovatele internetového připojení v naší
obci. Firma Fastlink s.r.o. testuje, zatím zkušebně, zařízení umístěné v čp. 61. Za trvalé umístění vysílače na obecní
budovu čp. 61 nabízí měsíční nájem ve výši 225,- Kč a internetové připojení pro Obec Bílé Poličany s rychlostí 30 Mbps.
Předsedající dal o žádosti hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje žádost firmy Fastlink s.r.o. o umístění vysílače na čp. 61 za měsíční nájemné 225,- Kč
měsíčně a uzavření smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Rekonstrukce rozvodů veřejného osvětlení
S ohledem na stav venkovního vedení NN v obci Bílé Poličany plánuje ČEZ Distribuce, a.s. provést rekonstrukci
tohoto vedení částečně do podzemního kabelového vedení a částečně do venkovního vedení slaněnými izolovanými
vodiči AES na betonových sloupech ve stávající trase. Problematiku veřejného osvětlení (dále jen VO), které je umístěno
na sloupech ČEZ Distribuce, a.s., je možné řešit jako přílože k navrhovanému kabelovému vedení v majetku ČEZ
Distribuce, a.s. a jako samostatné venkovní vedení po sloupech pod vedením ČEZ Distribuce, a.s. Bude nutno vypracovat
samostatný projekt hrazený Obcí. ČEZ Distribuce, a.s. plánuje tuto akci na rok 2019.
Po diskuzi převládl názor, využít rekonstrukci NN a souběžně realizovat rekonstrukci VO pomocí příloží a slaněnými
izolovanými vodiči AES. nejdříve je nutno vypracovat samostatný projekt na rekonstrukci VO.
Předsedající dal o návrhu hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vypracování samostatného projektu na realizaci rekonstrukce VO v souběhu s rekonstrukcí
NN v obci Bílé Poličany.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 10 – Souhlas s umístěním stavby - stavba jednosloupové DTS
ČEZ Distribuce, a.s., v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí NN v Obci Bílé Poličany, předložil návrh umístění nové
jednosloupové trafostanice jako náhradu za zrušenou, protože oprava stávající zděné trafostanice je nerentabilní a i s
ohledem na budoucí údržbu. Dále předložil foto podobné již realizované jednosloupové trafostanice a požaduje souhlas
s umístěním stavby na p.p.č. 122. Po delší diskuzi bylo navrženo souhlas s umístěním nového sloupu s trafostanicí vydat
a požádat ČEZ Distribuci, a.s. o převod stávající zděné trafostanice do majetku obce. Dle návrhů by bylo možné tuto
stavbu využít i jako sušárnu hadic pro potřeby JPO Bílé Poličany.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje umístění nové jednosloupové trafostanice na p.p.č. 122 v k.ú. Bílé Poličany.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 11 – Vyhláška č. 5/2015 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Miletín
Na základě § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) musí Obec Bílé Poličany vydat vyhlášku, kterou se stanoví část společného školského obvodu
základní školy Miletín. Vyhláška je stejná pro všechny obce školského obvodu, navrhovaná vyhláška byla konzultována
Obcí Rohoznice s pracovištěm Ministerstva vnitra a předkládaná textace je v souladu se zákonem. Předsedající dal
vyhlášce hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Vyhlášku č. 5/2015 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Miletín.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 12 – Návrh na 5. rozpočtové opatření v roce 2015
Účetní obce pí Linda Stejskalová seznámila zastupitele s 5. rozpočtovým opatřením v roce 2015. K navrhovanému
rozpočtovému opatření podala podrobné vysvětlení. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje 5. rozpočtové opatření za rok 2015
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 13 – Rozpočet obce Bílé Poličany na rok 2016
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Předsedající zahájil diskusi k návrhu rozpočtu na rok 2016. Po delší diskuzi bylo konstatováno, že nelze v
jednotlivých kapitolách přesně předvídat příjmy a zejména výdaje. Navrhovaný rozpočet vychází ze skutečnosti roku
2015. Nebyly vzneseny zásadní připomínky a další návrhy. Předsedající dal o návrhu rozpočtu na rok 2016, ve znění
zveřejněného návrhu, hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce pro rok 2016, jako přebytkový v odvětvovém třídění s celkovými příjmy: 1
929 100,-Kč a výdaji: 1 586 100,-Kč. Z přebytku rozpočtu ve výši: 343 000,-Kč budou hrazeny závazky obce v rámci úvěrů
od České spořitelny a.s.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 14 – Delegace k jubilantům na 1/2016
V lednu 2016 máme pět jubilantů, které navštíví delegace v tomto složení:






Sucharda Karel
Sedláček Oldřich
Hák Jiří
Hak Bedřich
Vondrouš Oldřich

- Hák Jiří, Stejskal Jaroslav ml.
- Baudyš Petr st., Stejskal Jaroslav st.
- Kafka Jan, Stejskal Tomáš
- Baudyš Petr ml., Kafková Tereza
- Baudyš Petr st., Stejskal Jaroslav. st.

Zastupitelé berou delegace k jubilantům na vědomí.
K bodu 15 – Různé


Baudyš - informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce. Předsedající informoval o průběhu a
výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření obce, které se konalo v úterý 8. prosince 2015. Předsedající
konstatoval, že dílčí přezkoumání probíhalo bez problémů a nebyly zjištěny žádné chyby v účtování ani v
ostatní administrativě. Předsedající poděkoval účetní obce paní Lindě Stejskalové za součinnost při dílčím
přezkoumání hospodaření obce i přes své mateřské povinnosti.



Předsedající vydal inventarizační komisi Příkaz k provedení inventarizace majetku za rok 2015.

Zastupitelé berou na vědomí informace v bodu RŮZNÉ
K bodu 16 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelé berou došlou poštu na vědomí
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:05 hodin.

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

10.12.2015
Petr Baudyš st.
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Starosta obce Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé: J. Stejskal ml.

______________________________

J. Stejskal st.

______________________________
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