Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 9. března 2022 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou
obce Petrem Baudyšem st. (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je
přítomno 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Baudyš Petr ml., Baudyš Petr st., Kafka Jan, Stejskal Tomáš, Stejskal Jaroslav ml., Zajícová Danuše,
Mgr. Kafková Tereza, Stejskal Jaroslav st., Hana Baudyšová (účetní) a hosté
Omluveni: - Stejskalová Linda

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

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 25/6
Přístavba u zbrojnice
Neinvestiční náklady MŠ Rohoznice
Oprava přístupu k čp. 33 na p.p.č. 984/7
Oprava hrobu F. Sixty
Návrh záměru prodeje p.p.č. 705/28
Návrh záměru prodeje p.p.č. 705/29 a 108/1 včetně stavby
Stanovení počtu členů zastupitelstva na funkční období 2022 – 2026
Valorizace a úprava platu starosty a místostarosty
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem 27. zasedání a poté dal předsedající o návrhu programu hlasovat. Do bodu
„Různé“ bylo doplněno:




Baudyš st. - žádost o dotaci na činnost Okresního sdružení hasičů v Trutnově
Baudyš st. - prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události,
informace související s krizí na Ukrajině
Baudyš st. - Informace o 13. rozpočtovém opatření v roce 2021

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 27. zasedání zastupitelstva obce dne 9. března 2022
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2 – Určení ověřovatelů
Předsedající určil ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva P. Baudyše ml. a Mgr. Terezu Kafkovou.

Zastupitelé berou na vědomí ověřovatele zápisu
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K bodu 3 - Žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 25/6
Manželé Verbinovi požádali o odkoupení části pozemku p.p.č. 25/6 v délce 20 m dle přiloženého nákresu.
Případné zaměření pro dělení pozemku je ochoten zaplatit kupující. Předmětný pozemek není dotčen rekonstrukcí
silnice ani plánovanou výstavbou chodníků.
O část p.p.č. 25/6 měla v minulosti zájem i Ing. Sauerová, které jsme prodej neschválili, jelikož Ing. Sauerová
rozporuje hranice svých pozemků. Po diskuzi bylo navrženo předcházet konfliktům a část pozemku neprodávat.
Předsedající dal o návrhu záměru prodeje hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 25/6 č. 1/2022
Výsledek hlasování:

Pro 0, proti 8, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
K bodu 4 - Přístavba u hasičské zbrojnice
Předsedající si vyžádal cenovou nabídku na plánovanou přístavbu u hasičské zbrojnice. Nabídku předložil
Michal Hrnčíř, IČ: 63227801, výše cenové nabídky je 358 200,- Kč bez DPH tj. 433 422,- Kč včetně DPH. V ceně není
započítána demontáž střechy a její odvoz k likvidaci na skládku. Jedná se o osinkocementovou krytinu, tedy o
nebezpečný odpad.
V diskuzi zazněli pochybnosti o přiměřenosti ceny. Proto bylo navrženo požádat o další cenové návrhy od
jiných firem. Bylo stanoveno, že firmu Lestav s.r.o. (Derda) osloví Mgr. T. Kafková, firmu Kamil Sládek osloví P.
Baudyš st.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace ohledně přístavby hasičské zbrojnice
K bodu 5 - Návrh na uzavření dohody na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz MŠ
Rohoznice
Obec Rohoznice poslala Žádost o dotaci a návrh na uzavření dohody na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů na provoz mateřské školy v Rohoznici za školní rok 2021 - 2022. Obec Rohoznice navrhuje částečnou
úhradu nákladů ve výši 5 000,- Kč na 1 dítě. Výši však ponechávají na uvážení zastupitelstva.
Předsedající navrhl přispět obci Rohoznice částkou 5 000,- Kč na 1 dítě a postupovat tak v souladu s přijatou
zásadou finančně podporovat ty organizace, které se starají nebo vychovávají naše občany.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dotaci na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy
v Rohoznici ve výši 5 000,- Kč na 1 dítě
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 – Oprava přístupu k čp. 33 na p.p.č. 984/7
Provozovatelka výdejního místa České pošty Danuše Zajícová podala požadavek na opravu přístupové cesty
pro pěší k čp. 33. V minulosti byla opravena lávka, těžbou dřeva byla poznamenána přístupová cesta. Předsedající
navrhuje opravu a zpevnění stávající trasy.
V diskuzi bylo navrženo provést zpevnění cesty geotextilií, zhutněným štěrkem a asfaltovým frézinkem.
Budou osloveny 3 firmy, a to Viktor Jungkind, Mojmír Brada a Michal Hrnčíř. Oslovení firem provede Jan Kafka.

Zastupitelé berou na vědomí informaci o opravě přístupu k čp. 33
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K bodu 7 – Oprava hrobu F. Sixty
Již několikrát byl projednáván návrh na opravy hrobu F. Sixty, rolníka, který odkázal své jmění obci Bílé
Poličany na výstavbu školy. Za to má údajně podle odkazu „obec Bílé Poličany na věky věků pečovat o jeho hrob“.
V minulosti nedošlo ke shodě názoru na realizaci opravy. Blíží se konec funkčního období a předsedající by rád
tento dluh z minulosti dořešil do ukončení funkce starosty.
Nyní máme k dispozici novou a příznivější cenovou nabídku od firmy Jan Brož, IČO 74170023 hodnotě díla
97.390,- Kč. Dodavatel není plátce DPH, jedná se tedy o cenu konečnou. Předsedající dal o opravě hrobu F. Sixty
hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje opravu hrobu F. Sixty dle cenové nabídky firmy Jan Brož, IČO 74170023 hodnotě díla
97 390,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 8 – Návrh záměru prodeje p.p.č. 705/28
Předsedající opět zařadil na projednání záměru prodeje p.p.č. 705/28. Po konzultaci s právníky katastrálního
úřadu v Trutnově byla potvrzena správnost již na minulém zasedání navrženého postupu tzn. schválení záměru
prodeje na základě platného geometrického plánu. Pokud dojde ke schválení záměru a poté ke schválení prodeje,
v kupní smlouvě se popisuje vznik nového pozemku a ke kupní smlouvě se přikládá geometrický plán a vyjádření
Odboru výstavby a územního plánování k dělení pozemku. Tuto praxi jsme již v minulosti prováděli.
Předsedající přednesl návrh usnesení na záměr prodeje p.p.č. 705/28.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje č. 1/2022 p.p.č. 705/28 o výměře 1 065 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 9 – Návrh záměru prodeje p.p.č. 705/29 a st.p. 108/1 včetně stavby
Předsedající opět zařadil na projednání i záměr prodeje p.p.č. 705/29 o výměře 1 913 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha a 108/1 o výměře 409 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
včetně stavby čp. 99. Předsedající dal o návrhu záměru prodeje č. 2/2022 hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje č. 2/2022 p.p.č. 705/29 o výměře 1 913 m2, druh pozemku ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha a 108/1 o výměře 409 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, včetně
stavby čp. 99.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 2, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 10 – Stanovení počtu členů zastupitelstva na funkční období 2022 – 2026
Jelikož se blíží volby do zastupitelstev obcí, navrhl předsedající projednat počet zastupitelů pro další funkční
období. Dle zákona musí být počet zastupitelů v obcích naší velikosti minimálně 5, po několik předchozích obdobích
bylo standartně v Bílých Poličanech 7 zastupitelů. Pro předešlá volební období jsme, kvůli avizovanému zájmu,
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navýšili počet zastupitelů na 9. Předsedající navrhuje pro volební období 2022 – 2026 opět stanovit počet
zastupitelů na 7.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje počet zastupitelů na volební období 2022 – 2026 na 7.
Výsledek hlasování:

Pro 5, proti 2, zdrželi se 1

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 11 – Valorizace a úprava platu starosty a místostarosty
V průběhu diskuze v bodu 11 vyjádřil zastupitel T. Stejskal požadavek, že „by chtěl názory, který jsem tady
řekl proti zvednutí platu pět měsíců před koncem volebního období, aby bylo uvedený v zápisu“. Předsedající
připomněl zastupitelům zákonný rozsah zápisu a doporučení z metodického materiálu Ministerstva vnitra.
Vysvětlení pro zápis. Zákon nehovoří, že je nutné uvádět průběh jednání, ale průběh a výsledek hlasování.
Formu zápisu a pravidla jeho zaznamenávání do určité míry ovlivňuje zastupitelstvo obce v jednacím řádu.
Schválený jednací řád však tuto problematiku neupřesňuje. Je na zastupitelstvu, zda rozhodne o tom, že průběh
zasedání zastupitelstva obce, včetně diskuze, bude zaznamenán doslovně nebo zda bude v záznamu uveden
výstižně obsah a průběh jednání.
To se samozřejmě netýká usnesení, která musí být přesná, jasná a jednoznačná, včetně hlasování o nich.
Na základě požadavku zastupitele T. Stejskala je tedy u tohoto bodu pořízen podrobnější zápis. V zápisu jsou
vynechány výroky netýkající se projednávaného bodu, výroky vulgární a citoslovce.
V úvodu projednávaného bodu předsedající seznámil zastupitele s odůvodněním požadavku na navýšení
platu starosty a místostarosty. Návrh byl předložen vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům na starostu a
místostarostu včetně argumentu, že zastupitelé podstupují obrovské riziko, třeba i narušením vztahů v obci.
Z těchto důvodů předsedající navrhuje zvýšení platu s účinností od 1.4.2022 do konce volebního období dle
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků pro obce do 300
obyvatel na 25 775,- Kč.
Po návrhu předsedajícího začala diskuze:
T. Stejskal - když jsme nastupovali do zastupitelstva, říkali jsme, že je to funkce pro obec. Já s tím nemůžu
souhlasit, já jsem šel do zastupitelstva s tím, že to děláme pro obec, a ne pro osobní obohacení.
Mgr. T. Kafková - je rozdíl mezi zastupitelem, který přijde 6 x do roka na zasedání a starostou a
místostarostou, kteří mají na starost celou agendu.
T. Stejskal - upozornil na sousední obec Lanžov, kde má starosta plný plat, a proto místostarosta a zastupitelé
nemají odměnu vůbec. (Poznámka zapisujícího: plat uvolněného starosty v Lanžově je 42 959,- Kč a mají 261
obyvatel).
J. Stejskal st. – já jsem dělal místostarostu za 1 500,- Kč.
Předsedající – já dělal za 1 500,- Kč starostu 12 roků. Potom 8 roků za 2 500,- Kč a od ty doby za to, co to
dělám. A poslední půlrok si myslím, že to rozpočet utáhne, a proto to navrhuji.
J. Stejskal st. – já bych nechal změnu platu na nové zastupitelstvo. A ještě k tomu chci říct jednu věc. Nechci
být hnusnej, ale říct to musím. Prostě já si myslím, že nikdo z nás, včetně starosty a místostarosty si nezasloužíme
žádné zvýšení platu za to, jak jsme pracovali v době Covidu.
J. Kafka – na jednu stranu chápu, že s tím nesouhlasíš, protože absolutně nemáš ponětí, co to obnáší. Kdo ze
zastupitelů kromě mě, Petra, Terky a Petra tady něco dělá? Když napíšu 20 emailů a 10 SMS, tak se nejsme schopný
ve 4 sejít a postavit betlém. Ty konkrétně zavoláš (na T. Stejskala), až když to je hotový.
T. Stejskal – ty mě vyčítáš, že jsem nebyl na betlému. Já jsem nebyl poprvé za 10 let. Vyčti to ostatním, kteří
tam nebyli víckrát.
J. Kafka – nevyčítám ti to, to je obecně.
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J. Stejskal ml. – je poslední půlrok a doteď jste to dělali za tyhle peníze, a teď se to musí navýšit? Já bych se
na to vybodnul.
T. Stejskal – já bych chtěl názory, který jsem tady řekl proti zvednutí platu pět měsíců před koncem volebního
období, aby bylo uvedený v zápisu. Anebo ať se místostarosta a zastupitelé vzdají platu.
Předsedající – k místostarostovi se dostaneme, tam taky navrhnu nějaké řešení.
T. Stejskal – já si myslím, že to je odsouhlasený dopředu.
Předsedající – já to navrhuji, já pro to hlasovat budu. Jak můžeš vědět, jak budou hlasovat ostatní? Jak můžeš
tvrdit Tomáši, že je to předem odsouhlasené? Máte k tomu ještě někdo něco?
J. Stejskalová, dotaz na místostarostku – že se říká, že jsi prý vyhrála konkurz na ředitelku mateřské školy
v Lanžově?
Mgr. T. Kafková – já jsem na žádném konkurzu na ředitelku nebyla.
J. Stejskalová - já jsem se chtěla zeptat, kdyby to byla pravda, jak bys to skloubila s tou činností?
J. Stejskal ml. – já bych měl ještě lepší nápad, co kdyby se všichni zastupitelé včetně starosty a místostarosty
vzdali na posledních pět měsíců svého příjmu a věnovali to na charitu nebo tak, ať se z toho alespoň něco udělá.
T. Stejskal – s tím já nesouhlasím, práce starosty obnáší spoustu práce. Ale s dvojnásobným zvýšením
nesouhlasím.
Mgr. T. Kafková – To, co má teď Petr, to je zákonem dané minimum.
Po skončení diskuze přednesl předsedající návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje plat starosty ve výši 25 775,- Kč s účinností od 1.4.2022.
Výsledek hlasování:

Pro 5, proti 3, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Ze stejných důvodů navrhuje předsedající i zvýšení platu místostarosty obce na 12 500,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje plat místostarosty ve výši 12 500,- Kč s účinností od 1.4.2022.
Výsledek hlasování:

Pro 4, proti 3, zdrželi se 1

Usnesení nebylo schváleno.
K bodu 12 – Různé


Baudyš st., žádost o dotaci na činnost Okresního sdružení hasičů v Trutnově (dále jen „OSH“) –
obdrželi jsme žádost o dotaci ve výši 5000,- Kč na činnost OSH v Trutnově. Podobné dotace jsme
v minulosti již poskytovali.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dotaci ve výši 5 000,- Kč na činnost OSH Trutnov.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.


Baudyš st. - prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události. Dne 8.
3. 2022 se konala schůzka s ředitelem ÚHŠ Bílé Poličany Ing. Martinem Čížkem. Tématem byla situace
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s humanitární krizí v souvislosti se situací na Ukrajině. Se zámeckým areálem se počítá jako se
záložním ubytováním pro ukrajinské občany. V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině, který
je považován za mimořádnou událost, přichází do České republiky z Ukrajiny velký počet fyzických
osob, které disponují minimálními finančními prostředky a majetkem. S ohledem na jejich osobní,
psychické a majetkové poměry, které vedou k výraznému snížení jejich platebních schopností,
správce poplatku rozhodl za účelem zmírnění jejich tíživé situace, přistoupit k výše uvedenému
opatření, které spočívá v prominutí poplatku z pobytu, poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, poplatku ze psů. Proto předsedající předložil návrh Rozhodnutí o prominutí místního
poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události.
Dále byla konzultována případná spolupráce při úklidu a zprovoznění bývalého krytu v podzemí
v areálu zámku.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci v bodu o krizi na Ukrajině


Baudyš st. - Informace o 13. rozpočtovém opatření v roce 2021

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o 13. rozpočtovém opatření
K bodu 13 - Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:12 hodin.

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

13. 3. 2022
Petr Baudyš st.

Starosta obce

Petr Baudyš st.

______________________________

Ověřovatelé:

Petr Baudyš ml.

______________________________

Mgr. Tereza Kafková

______________________________
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