Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 8. července 2015
Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:03 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, Stejskal J. st. omluven), 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 7. zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.5.2015
Určení ověřovatelů
Kontrola usnesení
2. rozpočtové opatření v roce 2015
Prodej a stanovení ceny p.p.č. 241/3 o výměře 145 m2 a 241/1 o výměře 197 m2 Janě Hynkové
Kulturní akce - posvícení, tajný výlet
Schválení návrhu vitríny pro SDH Bílé Poličany
Informace z jednání Plynofikace Podzvičinska
Informace z jednání Podzvičinska (turistické)
Příprava na zřízení odpočinkového místa na 703/1
Informace o stavu přípravy na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bílé Poličany
Delegace k jubilujícím občanům
Příspěvek na neinvestiční náklady MŠ Rohoznice
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) Oprava a zapůjčení laviček od SDH Bílé Poličany - Baudyš st.
b) Bezpečnost v obci - J. Kafka
c) štěrk na p.p.č. u Kafků
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program jednání.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2 - Schválení zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající zrekapituloval zásadní body zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva dne 25.5.2015. K zápisu nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis ze 7. zasedání zastupitelstva dne 25.5.2015.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 3 – Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva Jana Kafku a Jaroslava Stejskala ml.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Jana Kafku a Jaroslava Stejskala ml.
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 2. rozpočtového opatření v roce 2015
Účetní obce pí Linda Stejskalová seznámila zastupitele s 2. rozpočtovým opatřením v roce 2015. K navrhovanému
rozpočtovému opatření podala podrobné vysvětlení. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje 2. rozpočtové opatření za rok 2015
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 – Prodej a stanovení ceny p.p.č. 241/3 o výměře 145 m2 a 241/1 o výměře 197 m2 Janě
Hynkové
Předsedající seznámil zastupitele, že k záměru prodeje p.p.č. 241/3 o výměře 145 m2 (zahrada) a 241/1 o výměře
197 m2 (trvalý travní porost) Janě Hynkové, Neznášov 46, 551 01 Rožnov, který byl schválen 25. května 2015 a byl
vyvěšen od 25.5.2015 do 15.6.2015 na úřední i elektronické úřední desce, nebyly vzneseny z řad občanů žádné
připomínky a ani se nepřihlásil žádný další zájemce.
Dále nastala diskuse o ceně pozemku. Z diskuse vyplynulo, že by se měla respektovat cena, která byla v obdobných
případech určena a to 25,- Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č. 241/3 o výměře 145 m2 a 241/1 o výměře 197 m2 Janě Hynkové, Neznášov
46, za cenu 25,- Kč/m2.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 – Kulturní akce - posvícení, tajný výlet
Blíží se termíny posvícení a poutě v Bílých Poličanech a je nezbytné, aby se již nyní stanovil rozsah a program
plánovaných akcí. Předsedající připomenul, že by bylo dobré tradice zachovat a připravit pro letošní rok zajímavý
program a oživit kulturní dění v obci.
Dále předsedající připomněl, že byly v minulosti organizovány velmi populární "tajné výlety" a navrhl výlety v
novém pojetí obnovit. Dále dal prostor zastupitelům k diskusi a konkrétním návrhům.
Posvícení - nealko, pivo, klobásy za nákupní ceny, začátek ve 14.00, koná se 26.9.2015.
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Návrhy na výlet

- Kafka - RTO sportovní výlet do Havlovic, se zázemím, možnost s dětmi
- Stejskal T. - Mžany, starý pivovar, pivní lázně, Hrádek u Nechanic
- Bc. Kafková - Dětěnice, prohlídka

Předsedající navrhl, aby si zastupitelé do příštího zasedání připravili náměty na výlet a na příštím zasedání se
vybere nebo sestaví konkrétní itinerář a určí termín konání výletu.
Baudyš P. st. - spojit poličanskou pouť s koncem prázdnin a akcí pro děti. Na námět pí. Zajícové by stálo za úvahu
uspořádat ve stejný termín setkání rodáků.
Bc. Kafková - navrhuje pracovní schůzku jen pro tuto akci. Byl navržen termín v pátek 17.7.2015 od 19 hodin v
Pohostinství Pod Vinicí. Na schůzku budou pozváni zástupci obce, SDH Bílé Poličany a ostatní občané, kteří se v minulosti
na pořádání akcí podíleli.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pracovní schůzku v pátek 17.7.2015 od 19 hodin v Pohostinství Pod Vinicí
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 8 – Schválení návrhu vitríny pro SDH Bílé Poličany
Na základě usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce připravil J. Stejskal ml. návrh na řešení skříní a vitríny
pro umístění soutěžních trofejí SDH Bílé Poličany. Návrh řešení se líbil J. Stejskal ml. byl pověřen zabezpečit realizaci
skříní a vitríny ve Střední škole řemeslné v Jaroměři. Nastala diskuse o výšce skříněk a vitrín a o řešení, které by
umožňovalo řádné odvětrávání okolo vitríny.
K řešení polic bylo navrženo použít skleněné police, které zbyly vyřazeny z prodejny potravin. Rozměry skříní a
vitríny budou navrženy tak, aby bylo možné skleněné police použít bez dalších úprav.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh řešení skříní a vitríny do haly čp. 10 a ukládá J. Stejskalovi ml. zabezpečit realizaci ve
Střední škole řemeslné v Jaroměři.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Informace z jednání Plynofikace Podzvičinska
J. Kafka se zúčastnil Valné hromady Plynofikace Podzvičinska, která se konala ve čtvrtek 25.6.2015 v Doubravici.
Bílé Poličany mají všechna věcná břemena vyřízena, problémy přetrvávají v Třebihošti a na Dehtově, kde jsou
požadovány poplatky za věcná břemena ve výši 300 000,- Kč a 80 000,- Kč. Bylo navrženo předat řešení právníkům RWE
a zjistit, zda mají majitelé pozemků na tyto platby nárok.
Zástupce města Miletín navrhl, už by se nemělo spolku nic platit, protože jsou problémy pouze v některých obcích
a není to problém celého sdružení.

Zastupitelstvo bere informaci z jednání Plynofikace Podzvičinska na vědomí
K bodu 10 – Informace z jednání Podzvičinska (turistické)
Valné hromady Podzvičinska, která se konala ve středu 24.6.2015 v ATC U věže na Dachovech, se zúčastnil J.
Stejskal st. Jelikož nebyl přítomen, informaci o průběhu jednání přednesl J. Stejskal ml.
Hlavním tématem bylo schvalování hospodaření za rok 2014 a rozpočet na rok 2015.

Zastupitelstvo bere informaci z jednání Podzvičinska na vědomí
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K bodu 11 – Příprava na zřízení odpočinkového místa na 703/1
Předsedající informoval, že rada Města Dvůr Králové schválila záměr prodeje p.p.č. 703/1. Můžete tedy na p.p.č.
703/1 reálně uvažovat o zřízení odpočinkového místa. Je potřeba rozhodnout, jaký formát a provedení bude mít
zvažovaná informační tabule (v ploše nad 0,6 m2 podléhá územnímu souhlasu).
Cena informační tabule ve stejné velikosti a provedení, jako je u obecního úřadu, je cca 10 000,- Kč. Na zřízení
odpočinkového místa bude možno pravděpodobně získat dotaci společně s ostatními obcemi Podzvičinska. Bližší
informace o možnosti dotace budou dostupné na podzim roku 2015.
Dále je nutné se rozhodnout, na jaké téma bude informační tabule a začít shromažďovat informace na zvolené
téma. Předsedající navrhl možnost přípravu naučné stezky, která by se týkala zajímavostí v okolí Bílých Poličan. Jelikož je
plánované odpočinkové místo u obecního špýcharu, který je v místě dominantní a je na seznamu památkově
chráněných nemovitostí, nabízí se zvolit téma "kontribučenského špýcharu" jako jedno ze zastávkových míst budoucí
naučné stezky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany ukládá zastupitelům vytipovat místa a zpracovat návrhy na místa do naučné
stezky na příští jednání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 12 – Informace o stavu přípravy na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bílé Poličany
V úterý 23.6.2015 se konalo v Lanžově zahájení Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lanžov a Sedlec. Přítomni
byli pracovníci SPÚ v Trutnově. Zahájení se zúčastnil také starosta naší obce a dle sdělení pracovníků SPÚ zatím požádaly
o KPÚ v obci Bílé Poličany majitelé cca 48 % výměry zemědělské půdy. Do splnění podmínek pro realizaci chybí tedy cca
2 % tj. cca 7 ha zemědělské půdy. Na požádání starosty byl pracovnicemi SPÚ zaslán seznam významných vlastníků, kteří
se ještě ke KPÚ nehlásí. Po oslovení nejvýznamnějších vlastníků se ke KPÚ přihlásil p. Říha (téměř 27 ha) a tím jsme
splnili podmínky pro zahájení KPÚ v Bílých Poličanech.

Zastupitelstvo bere informaci o průběhu přípravy na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bílé Poličany
na vědomí
K bodu 13 - Delegace k jubilujícím občanům
V nadcházejícím období máme 4 jubilanty, které navštíví delegace v tomto složení:
a)
b)
c)
d)

Josef Kňourek st. - Hák J., Kafka J.
Anna Davidová - Baudyš P. st., Stejskal T.
Miroslav Seifrt - Bc. Kafková T., Hák J.
Jana Krakovská - Baudyš P. ml., Baudyš P. st.

Zastupitelé berou delegace k jubilantům na vědomí.
K bodu 14 - Příspěvek na neinvestiční náklady MŠ Rohoznice
Obec Rohoznice poslala žádost o příspěvek na neinvestiční náklady MŠ Rohoznice. V žádosti byly vyčísleny
neinvestiční náklady, propočítáním je požadován příspěvek ve výši 5 000,- Kč na dítě za období 8/2014 - 9/2015.
V diskuzi jednoznačně byl názor požadovaný příspěvek ve výši 5000,- Kč na 1 dítě obci Rohoznice poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje příspěvek obci Rohoznice na neinvestiční náklady MŠ ve výši 5 000,- Kč
na jedno dítě.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0
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Usnesení bylo schváleno.
K bodu 15 - Různé
a)

Oprava a zapůjčení laviček od SDH Bílé Poličany
 Stejskal T. navrhuje nejdříve odkoupit od SDH staré lavičky a investovat tak do obecního majetku.
Pouze v případě, že nebude odkup umožněn, potom opravit lavičky v majetku SDH protislužbou za
zapůjčení.
 Hák J. připomenul, že zastupitelstvo a hasiči jsou vlastně stejní lidé a nehrozí nebezpečí konfliktu mezi
zájmy obce a SDH Bílé Poličany.

b) J. Kafka upozornil, že byl po obci zpozorován opakovaný pohyb neznámých osob a to v místech mimo
hlavní trasy. Předsedající navrhl, aby bylo vyhlášeno upozornění na pohyb neznámých osob občanům
pomocí místního rozhlasu.
c)

J. Kafka připomenul požadavek na dopravu štěrku na opravu místních komunikací.
 Hák J. oznámil, že dopravu pravděpodobně zabezpečí uživatel cest a to Karsit AGRO a.s., Dubenec 35.
Je ale nutné poslat konkrétní požadavek na vedení firmy.

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

Zastupitelé berou došlou poštu na vědomí
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:10 hodin.

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

10.7.2015
Petr Baudyš

Starosta obce Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé: Jan Kafka

______________________________

J. Stejskal ml.

______________________________
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