Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 30. září 2015
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).

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

Schválení programu jednání
Schválení zápisu z 9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.8.2015
Určení ověřovatelů
Kontrola usnesení
Návrh na 4. rozpočtové opatření v roce 2015
Schválení prodeje a ceny části p.p.č. 705/1 Janu Karbanovi
Schválení prodeje a ceny části p.p.č. 867 Štefanu Plevákovi
Změna druhu pozemku p.p.č. 705/1
Kulturní akce - výlet
Návrh na rozšíření veřejného osvětlení
Informace o vymáhání pohledávek JUDr. Pojezdným a zápočet dluhů p. Petra Nováka proti instalaci topného
systému (dále jen TS)
Výsadba nové zeleně a kácení přestárlých stromů
Zřízení odpočinkového místa na 703/1
Delegace k jubilujícím občanům
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání a vyzval k jeho doplnění. Do bodu Různé bylo doplněno:
a) Baudyš P. st. - dětské hřiště ČEZ
b) Stejskal J. ml. - informace o průběhu zakázky
c) Stejskal T. - navýšení rozpočtu pro soutěžní družstvo SDH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program jednání.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2 - Schválení zápisu z 9. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající připomenul zásadní body zápisu z 9. zasedání zastupitelstva dne 26.8.2015. K zápisu nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 9. zasedání zastupitelstva dne 26.8.2015.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0
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Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 – Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva Bc. Terezu Kafkovou a Tomáše Stejskala.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Bc. Terezu Kafkovou a Tomáše Stejskala.
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 informaci o plnění usnesení na vědomí
K bodu 5 – Změna finančního rozpočtu formou 4. rozpočtového opatření v roce 2015
Účetní obce pí Linda Stejskalová seznámila zastupitele se 4. rozpočtovým opatřením v roce 2015. K navrhovanému
rozpočtovému opatření podala podrobné vysvětlení. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje 4. rozpočtové opatření za rok 2015
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 – Schválení prodeje a ceny části p.p.č. 705/1 Janu Karbanovi
Záměr prodeje části p.p.č. 705/1 byl schválen na 6. zasedání zastupitelstva obce dne 15.4.2015 a vyvěšen v období
27.4.2015 až 13.5.2015 na úřední a elektronické úřední desce. Nyní je vyhotoven geometrický plán, prodávaný pozemek
je veden pod číslem 705/27 o výměře 123 m2. Souhlas Odboru VÚP Městského úřadu ve Dvoře Králové byl vydán dne
2
18.6.2015 pod č.j. VÚP/68375-2015/oul21204-2015/oul. Prodejní cena byla navržena ve výší 14 Kč/m .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.p.č. 705/27 o výměře 123 m2 Janu Karbanovi za cenu 14 Kč/m2.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 – Schválení prodeje a ceny části p.p.č. 867 Štefanu Plevákovi
Záměr prodeje části p.p.č. 867 byl schválen na 3. zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2014 a vyvěšen v období
15.12.2014 až 29.1.2015 na úřední a elektronické úřední desce. Nyní je vyhotoven geometrický plán, prodávaný
2
pozemek o výměře 54 m pod písmenem "a" byl sloučen s p.p.č. 118. Souhlas Odboru VÚP Městského úřadu ve Dvoře
Králové byl vydán dne 2.6.2015 pod č.j. VÚP/60562-2015/mrk18993-2015/mrk. Prodejní cena byla navržena ve výší 25
2
Kč/m .
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Návrh usnesení:
2

2

Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 867 o výměře 54 m Štefanu Plevákovi za cenu 25 Kč/m .
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 8 – Změna druhu pozemku p.p.č. 705/1
Předsedající informoval zastupitele o potřebě změny p.p.č. 705/1 druhu pozemku ostatní plocha, způsobu využití
manipulační plocha na způsob využití místní komunikace. Toto je potřeba z zajištění přístupu k navazujícím pozemkům
p.p.č. 705/27, 705/15, 705/16, 705/17, 705/18, 705/19, 705/20, 705/21, 705/22 a 705/13. Změna způsobu využití
pozemku je možné na základě prohlášení Silničního správního úřadu, což je v případě místních komunikací Obecní úřad
Bílé Poličany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje změnu druhu pozemku 705/1 na využití místní komunikace.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Kulturní akce - výlet
Zastupitelé přednesli své návrhy na konání podzimního výletu. Nový termín zájezdu byl navržen na sobotu
31.10.2015.
Bc. Kafková navrhla výlet do Kutné Hory, chrámu Svaté Barbory, kostnice a stříbrných dolů. Náklady na dopravu
hradí obec Bílé Poličany, účastníci zájezdu si hradí pouze vstupné. Návrh byl jednoznačně podpořen a předsedající dal o
návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výlet do Kutné Hory, chrámu Svaté Barbory, kostnice a stříbrných dolů. Náklady na
dopravu zaplatí obec.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 10 – Návrh na rozšíření veřejného osvětlení
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem rozšířit veřejné osvětlení o tři svítidla a to u kontejnerů se tříděným
odpadem v lokalitě u špýcharu a o dvě svítidla na p.p.č. 705/1, kde je již připraveno kabelové vedení včetně zemnění.
Jedno nové svítidlo máme na skladě od minulé rekonstrukce veřejného osvětlení, jedná se tedy o dokoupení dvou
stožárů se svítidly a příslušenstvím. Dvě nová stožárová svítidla obslouží p.p.č. 705/27, 705/15, 705/16, 705/17, 705/18,
705/19, 705/20, 705/21, 705/22, 705/13 a 731/1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozšíření veřejného osvětlení o tři svítidla na p.p.č. 705/1.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 11 – Informace o vymáhání pohledávek JUDr. Pojezdným a zápočet dluhů p. Petra Nováka
proti instalaci topného systému (dále jen TS)
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Předsedající informoval o stavu vymáhání pohledávek JUDr. Pojezdným. Tři dlužníci již uhradili, dva výzvu JUDr.
Pojezdného nepřevzali a Petr Novák se na základě výzvy dostavil na obecní úřad a požadoval zápočet dluhů proti
nákladům na instalaci TS - p. Novák doložil doklady o nákladech na TS v bytě v čp. 10. P. Novák uplatňuje zápočet až
nyní, protože se domníval, že bude zápočet proveden automaticky. Jelikož náklady na instalaci TS dle doložených
dokladů jsou ve výši 76 135,50 Kč a podstatná část TS se i po rekonstrukci stále využívá, bylo po diskusi navrženo
zápočet uznat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápočet nákladů na instalaci TS v bytě čp. 10 proti dlužné částce na nájemném a službách
Petru Novákovi.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 12 – Zřízení odpočinkového místa na 703/1
Bod programu zrušen, p. Kužel se omluvil a přesunul konzultaci na jiný termín.

K bodu 13 – Výsadba nové zeleně a kácení přestárlých stromů
Předsedající přednesl informaci, že v měsíci říjnu bude vyhlášena dotace na obnovu veřejné zeleně a stromořadí z
POV. Jelikož jsme na jaře odstranili přestárlé ovocné stromy na p.p.č. 914/1 bylo navrženo, výsadbu nahradit novým
stromořadím ovocných stromů. Bylo navrženo zadat vypracování projektové dokumentace fy. Arboplan.
Dále bylo navrženo zvážit kácení přestárlých a nemocných stromů , zejména v prostoru před prodejnou Jednoty na
p.p.č. 147/2. Definitivně bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přípravu projektové dokumentace na výsadbu ovocného stromořadí na p.p.č. 914/1.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 14 - Delegace k jubilujícím občanům
V do konce roku máme už pouze jednoho jubilanta, kterého navštíví delegace v tomto složení:
a) Stejskalová Zdeňka - Jan Kafka, Petr Baudyš ml.

Zastupitelé berou delegace k jubilantům na vědomí.
K bodu 15 - Různé
a) Baudyš P. st. - dětské hřiště ČEZ - Baudyš P. ml. upozornil zastupitele, že každé dětské hřiště musí mít
pravidelnou každoroční revizi a dává na zvážení, zda je pro nás oficiální dětské hřiště výhledově
ekonomicky přijatelné a je-li nezbytné. Při návštěvě dřevořezbáře p. Kužela prokonzultujeme alternativní
řešení. V obsáhlé diskusi navrhl T. Stejskal uvažovat o zřízení multifunkčního prostoru za budovou čp. 61.
Jelikož je to téma na delší a hlubší diskusi, návrhem se bude zastupitelstvo zabývat na dalších zasedáních.
b) Stejskal J. ml. - informace o průběhu zakázky, výroby vitríny do haly v čp. 10. Výroba začne v říjnu, dodáno
bude do konce roku.
c)

Stejskal T. - navrhuje navýšení rozpočtu pro soutěžní družstvo SDH. Začínají trénovat i ženy a je potřeba i je
podpořit. Jelikož je navýšení rozpočtu požadováno až na rok 2016, bude projednáváno na dalším zasedání s
návrhem rozpočtu na rok 2016.

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

Zastupitelé berou došlou poštu na vědomí
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:20 hodin.

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

1.10.2015
Petr Baudyš

Starosta obce Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé: Bc. Tereza Kafková

______________________________

Tomáš Stejskal

______________________________
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