Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 28. ledna 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, ţe je
přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva), takţe zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Program:

1. Schválení programu jednání
2. Schválení zápisu ze 3. zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2014
3. Určení ověřovatelů
4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření pro rok 2014
6. Informace ze zasedání MAS Dvůr Králové nad Labem
7. Smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih knihovně Trutnov
8. Žádost o příspěvek Hospice Červený Kostelec
9. Poskytnutí daru Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem
10. Požadavek na změnu ÚP Bílé Poličany - p. David Karban
11. Záměr realizace pozemkových úprav
12. Třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO)
13. Oprava střešní krytiny na špýcharu
14. Čím se zabývat v nadcházejícím období
15. Delegace k jubilujícím občanům
16. Různé
17. Došlá pošta
K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem jednání a vyzval k jeho doplnění. Do bodu Různé bylo doplněno:
a) Výstava 120. let hasičů - co s ní dál
b) Neoprávněné parkování Viktora Jungkinda ml.
c) Informace velitele o JPO obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program jednání.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrţeli se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2 - Schválení zápisu ze 3. zasedání zastupitelstva obce
Předsedající připomenul zásadní body zápisu ze 3. zasedání zastupitelstva dne 10.12.2014. K zápisu
nebyly vzneseny ţádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zápis z 3. zasedání zastupitelstva dne 10.12.2014.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrţeli se 0
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Usnesení bylo schváleno.
K bodu 3 – Určení ověřovatelů
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva Petra Baudyše ml a Jana Kafku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Petra Baudyše ml. a Jana Kafku.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrţeli se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 4 – Kontrola usnesení
Předsedající seznámil zastupitele se stavem plnění usnesení z 3. zasedání. Po kontrole bylo
konstatováno, ţe všechna usnesení byla splněna.

Zastupitelstvo bere informaci o plnění usnesení na vědomí
K bodu 5 – Rozpočtové opatření pro rok 2014
Předsedající seznámil zastupitele s 6. rozpočtovým opatřením v roce 2014. K navrhovanému
rozpočtovému opatření podala účetní obce pí. Linda Stejskalová podrobné vysvětlení. Nebyly vzneseny ţádné
dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje 6. rozpočtové opatření za rok 2014
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrţeli se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 – Informace ze zasedání MAS Dvůr Králové nad Labem
Místostarosta p. Jan Kafka podal informaci o semináři s názvem DOTAČNÍ MOŢNOSTI PRO
PODNIKATELSKÝ, NEZISKOVÝ A VEŘEJNÝ SEKTOR, který se konal 15.12.2014 ve Dvoře Králové nad Labem, a
kterého se p. Kafka zúčastnil. Informace na semináři byly obecné, zajímavé moţnosti se naskýtají v oblasti
enviromentální výchovy, realizaci naučných stezek, moţnosti dotací např. na projekt Efekt 2015 - ekologické
osvětlení. Další informace jsou na www.dotace.kr-kralovehradecky.cz. Při ţádosti o dotace je větší úspěšnost
při podání ţádosti o dotace z EU prostřednictvím MAS.

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí
K bodu 7 – Smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih knihovně Trutnov
Předsedající seznámil zastupitele ţádostí Knihovny Trutnov, která s naší obcí dlouhodobě spolupracuje,
o příspěvek 1 000,- Kč na nákup nových knih. Nové knihy budou v rámci zápůjček k dispozici i pro Obec Bílé
Poličany. Stejskal J. st. informoval o systému zápůjčky knih z trutnovské knihovny naší knihovně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 1 000,- Kč Knihovně Trutnov
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrţeli se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 8 – Žádost o příspěvek Hospice Červený Kostelec
Ţádost o libovolný příspěvek poslal i hospic z Červeného Kostelce. Po delší diskuzi bylo konstatováno, ţe
naše obec dobrovolně přispívá na školy, školky, Diakonii, knihovně, plánuje investice, a proto další dary jiţ
nejsou reálné. Přestoţe si zastupitelé uvědomují význam a důleţitost činnosti hospice, převládl názor, ţe tento
dar jiţ není moţno poskytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro Hospic Červený Kostelec
Výsledek hlasování:

Pro 0, proti 8, zdrţeli se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Žádost o poskytnutí daru Pečovatelské službě Města Dvůr Králové nad Labem
Další ţádost o poskytnutí daru přišla od Pečovatelské sluţby Města Dvůr Králové nad Labem pro azylový
Dům Ţofie. Azylový Dům Ţofie provozuje sociální sluţbu od roku 2011. Nově dochází k rozšíření působnosti
sluţeb i na spádové obce, které doposud sluţby vyuţívat nemohly. Jelikoţ poskytování sluţeb nepodmínil
zřizovatel povinnou finanční spoluúčastí, byly spádové obce osloveny s ţádostí o libovolný příspěvek.
Po diskuzi bylo konstatováno jako v předchozím bodu programu, ţe ţadatelů o dary a příspěvky je stále
více a nelze, bohuţel, vyhovět všem. Jelikoţ zatím sluţby nevyuţívá nikdo z našich občanů, nebudeme
příspěvek poskytovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek Pečovatelské sluţbě Města Dvůr Králové nad Labem na
provoz azylového Domů Ţofie.
Výsledek hlasování:

Pro 0, proti 8, zdrţeli se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 10 – Ústní požadavek na změnu ÚP Bílé Poličany - p. David Karban,
Čelakovského 1201, Dvůr Králové nad Labem
Dne 15.12.2014 poţádal p. Karban o změnu vyuţití ppč. 461 a 586/2 ze zemědělské půdy na lesní
porost. Vzhledem ke stadiu ÚP Bílé Poličany projednávání byl informován, ţe je moţno jeho poţadavku
vyhovět při aktualizaci ÚP Bílé Poličany v horizontu 5 roků. Dále byl p. David Karban upozorněn na
skutečnost, ţe zalesňování podléhá určitým pravidlům a ţe ne kaţdý pozemek lze zalesnit. P. Davidu
Karbanovi bylo doporučeno ověřit si, zda budou oba pozemky vhodné k zalesnění.

Zastupitelstvo bere informaci o požadavku p. Davida Karbana na změnu využití pozemků
461 a 586/1 v ÚP Bílé Poličany na vědomí
K bodu 11 – Záměr realizace pozemkových úprav
Předsedající seznámil zastupitele o jednání s vedoucím pobočky Státního pozemkového úřadu v
Trutnově ing. Josefem Kutinou a o moţnosti realizovat pozemkové úpravy. Realizovat pozemkové úpravy nám
umoţňuje nová digitalizace katastrálního území Bílé Poličany. Pozemkové úpravy umoţňují získat všem
majitelům pozemků přístup na své pozemky tak, jako tomu bylo před scelováním parcel. Postupně je moţno
vybudovat cesty, protierozní opatření (meze, zasakovací pásy, záchytné příkopy, větrolamy),
vodohospodářská opatření (nádrţe, úpravy toků, suché poldry apod.). Vlastní realizace projektu Pozemkových
úprav a následné budování staveb a výsadby dle projektu je financováno státem. V roce 2014 bylo ve státním
rozpočtu cca 20 mld. Kč na pozemkové úpravy.
To všechno jsou kladné informace. Proti tomu stojí povinnost starat se o realizovaná díla, která budou po
dokončení převedena do vlastnictví obce.
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Pozemkové úpravy lze ale realizovat pouze v případě, ţe o ně bude mít zájem takový počet vlastníků,
kteří vlastní nadpoloviční výměru zemědělské půdy v katastrálním území Bílé Poličany.
Po diskuzi bylo jednoznačně konstatováno, ţe pozemkové úpravy by byly určitě prospěšné a zastupitelé
záměr realizace Pozemkových úprav podpoří. Vlastníci zemědělské půdy budou vyzváni, zda mají zájem o
realizaci Pozemkových úprav.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Záměr realizace pozemkových úprav v katastrálním území Bílé Poličany
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrţeli se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 12 – Třídění biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO)
Od 1.1.2015 má Obec povinnost třídit další 2 druhy komunálního odpadu a to kov a biologicky
rozloţitelný komunální odpad (BRKO). Moţností zákon umoţňuje několik a nechává na obcích, jakou variantu
si, s ohledem na místní podmínky a finanční náročnost, zvolí.
Moţnosti likvidace BRKO:






sběrné dvory
velkoobjemové kontejnery
sběrné nádoby
pytlový způsob sběru
v případě bioodpadů pak i např. bioplynové stanice nebo kompostárny

Po obsáhle diskusi o realizovatelnosti jednotlivých způsobů likvidace bylo konstatováno, ţe
ekonomicky nejvýhodnější a nejjednodušeji realizovatelná varianta je sběrný dvůr. Bioodpad je dlouhodobě
vyváţen na soukromé pozemky v lokalitě mezi hřištěm a sádkami, občané jsou tedy na podobný způsob
likvidace zvyklí.
Pro sběrný dvůr je ale nutno najít pozemek, který je v majetku obce, je dostupný pro vyváţecí techniku
a zároveň nebude BRKO obtěţovat občany. V souvislosti s touto tématikou předsedající informoval o
schůzce s p. Černým, který má záměr vybudovat kompostárnu v obci Ţiţeleves a má zájem o BRKO v naší
obce, který by bezplatně BRKO odváţel do kompostárny.
Vyhodnocením umístění a dostupnosti všech pozemků v majetku obce bylo konstatováno, ţe
nejvhodnější pozemek pro zřízení sběrného dvora pro BRKO je pozemek ppč. 224/3 v lokalitě u mlýna.
Místním šetřením, které je stanoveno na 8. února 2015, bude vyhodnoceno, zda budeme na tomto místě
sběrný dvůr realizovat.
Zabezpečení sběru kovového odpadu je sloţitější. Jedná se o drobný kovový odpad jako jsou
zejména konzervy, které většinou končí ve směsném domovním komunálním odpadu. Nejschůdnější se
jeví varianta dalších kontejnerů na sběrných místech, nutno ale zabezpečit vyváţení, které není v
moţnostech obce. Do dalšího zasedání je nutno zjistit moţnosti likvidace kovového odpadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo ukládá starostovi připravit nový koncept obecně závazné o stanovení systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Bílé Poličany v variantou sběrný dvůr pro BRKO a kontejnery pro kovový
odpad.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrţeli se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 13 - Oprava střešní krytiny na špýcharu
Předsedající zastupitelům připomněl, ţe střešní krytina na budově špýcharu je na několika místech
poškozena a hrozí zatékání do objektu. Tento stav byl jiţ několikrát v minulosti diskutován, je ale nezbytné
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provést konkrétní kroky a zabránit zhoršování stavu objektu. Jelikoţ finanční moţnosti obce jsou omezené,
bylo rozhodnuto, ţe budou provedeny lokální, nezbytně nutné opravy.
Jelikoţ je nutné, vzhledem k výšce, stáří a křehkosti krytiny, provést veškeré práce z plošiny, bylo
uloţeno zjistit ceny za pronájem zařízení u firmy Prima spol.s r.o. (J. Stejskal st.) a u firmy Střechy DK s.r.o.
(P. Baudyš st.) Po zjištění ceny za plošinu oslovíme firmu Střechy DK s.r.o., aby zajistila lokální opravy. Při
předchozí konzultaci se zástupcem firmy p. Štíglem bylo přislíbeno zjištění situace na trhu s atypickými
střešními šablonami. Nebudou-li k dispozici poţadované atypické formáty, bude opraveno plechovými
šablonami.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje lokální opravy krytiny na budově špýcharu firmou Střechy DK s.r.o. a pronájem
plošiny.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrţeli se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 14 - Čím se zabývat v dalším období
V tomto bodu programu se rozvinula dlouhá diskuze o tom, jaké budou priority obce na následující
období. Po velkém mnoţství podnětů od všech členů zastupitelstva bylo navrţeno, aby byla nejdříve
realizována zejména rekonstrukce bytu v čp. 10. Další záměry v roce 2015 budou realizovány podle moţností
rozpočtu obce. Upřesnění realizace záměrů bude průběţně na dalších zasedáních zastupitelstva obce.
Diskutována byla realizace záměrů:
 Naučné stezky, prozkoumání dotací, realizace
 Identifikace hrobů německých vojáků
 Altán a lavičky v obci
 Údrţba smírčího kříţe
 Oprava dřevěného kříţe
 Oprava hrobu Františka Sixty
 Oprava kolotoče
 Prodejna - nátěr střechy
 Obnova zeleně - výsadba stromků u OÚ
 Obnova zeleně podél státní komunikace 284
 Změna výsadby v křiţovatce u špýcharu
 Realizace zvoničky
 Oprava nebo likvidace poţární nádrţe
 Zákaz podomního prodeje

 Oprava komunikací k pile, na Draha
 Cesta na "malé straně"
 Oprava mostků
 Oprava schodiště a dlaţby u čp.61
 Oprava zpevněných ploch u čp. 61
 Realizace hudebního pavilonu u čp. 61
 Odpočinkový kout u čp. 61
 Dokončení úprav u váhy
 Sníţení nákladů na veřejné osvětlení
 Vyuţití větší techniky na údrţbu velkých ploch
 Nové vyuţití špýcharu, záměr, projekt
 Sklad zahradní techniky u OÚ
 Vyhláška o znaku a praporu obce

K bodu 15 - Delegace k jubilujícím občanům
Jediným jubilantem v únoru 2015 je pan Emanuel Matys. Delegace k jubilantovi bude ve sloţení Petr
Baudyš, Jaroslav Stejskal st.

Zastupitelé určují delegaci k jubilantovi Emanuelu Matysovi ve složení Petr Baudyš a
Jaroslav Stejskal st.
K bodu 16 - Různé
a) Výstava 120. let hasičů - co s ní dál
v bývalých kancelářích OÚ je instalována výstava ke 120. výročí dobrovolného hasičstva v
Bílých Poličanech. Zájem o návštěvu je jiţ minimální, bylo navrţeno ukončení výstavy k
30.4.2015. O deinstalaci výstavy bude poţádán jeden z autorů p. Roman Vostrovský.
b) Neoprávněné parkování Viktora Jungkinda ml.
Opět se vracíme k neoprávněnému parkování V. Jungkinda ml. na místní komunikaci u
mlýna. Parkováním omezuje průjezd a blokuje vjezd na pozemky jiných vlastníků
nemovitostí. Jelikoţ jsou veškeré výzvy k nápravě stavu (ústní i písemné) neúčinné,
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zvaţuje zastupitelstvo odtah vozidel. Definitivní postoj zastupitelstvo zaujme po jednání na
Policii ČR o pravomoci obce v podobných případech.
c) Informace velitele o JPO obce
Velitel JPO J. Stejskal st. informoval moţných členech JPO, současné sloţení JPO uţ
nevyhovuje aktuálním poţadavkům. Jmenování konkrétních osob do JPO bude na příštím
zasedání zastupitelstva obce.

K bodu 17 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 23:20 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) 6. rozpočtové opatření
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel:

30.1.2015
Petr Baudyš

Starosta obce

Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé:

Petr Baudyš ml.

______________________________

Jan Kafka

______________________________
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