Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 29. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 10. června 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 6 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., Mgr. Kafková
Tereza, Hana Baudyšová (účetní)
Omluveni: - Stejskal Jaroslav st., Zajícová Danuše, Stejskalová Linda

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

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok 2021, účetní závěrka 2021
Dotace prodejny Jednoty
Návrh na splacení úvěru u ČSAS
Výběr dodavatele přístřešku u čp. 61
Návrh na revitalizaci prostoru před čp. 61
Návrh na vyřazení Avie
Informace o 1. rozpočtovém opatření
Návrh na nákup vánočního osvětlení
Den obce Bílé Poličany
Delegace k jubilujícím občanům
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem 29. zasedání a poté dal předsedající o návrhu programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 29. zasedání zastupitelstva obce dne 10. června 2022
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2 – Určení ověřovatelů
Předsedající určil ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Petra Baudyše ml. a Tomáše Stejskala.

Zastupitelé berou na vědomí ověřovatele zápisu
K bodu 3 - Závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok 2021, účetní závěrka 2021
K tomuto bodu obdrželi všichni zastupitelé podkladové materiály: Závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok
2021 včetně příloh tzn. FIN 2-12M, Rozvaha, Příloha, Výkaz zisků a ztrát. Všechny materiály, které tvoří Závěrečný
účet obce za rok 2021 byly vyvěšeny na úřední desce obce a jsou k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bílých
Poličanech a na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.
Podrobný výklad a vysvětlení ke všem materiálům podala účetní paní Hana Baudyšová.
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Předsedající projednal každý materiál jednotlivě a uzavřel příslušným usnesením.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje účetní závěrku obce Bílé Poličany za rok 2021.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje závěrečný účet obce Bílé Poličany za rok 2021 v celkových
příjmech 3 959 976,06 Kč a ve výdajích 3 107 539,20 Kč bez výhrad.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 4 – Dotace prodejny Jednoty
Již několik roků obec podporuje provozovatele místní prodejny Jednotu Nová Paka formou finančního
příspěvku na provozní náklady. Financování je realizováno z 50 % finančními prostředky obce a 50 % finančními
prostředky z dotace od Královéhradeckého kraje. I letos byla vyhlášena dotace 22RRD10-0002 Podpora
venkovských prodejen a byla podána žádost o dotaci.
Podpis Smlouvy o dotaci musí být uskutečněn nejpozději do 30. 6. 2022 a do té doby musí být schválen i podíl
obce ve výši 50 %. Žádost o dotaci byla podána, tak jako v minulých letech, na celkovou částku 100 000,- Kč, tedy
50 000,- Kč dotace KVH kraje a 50 000,- Kč obec Bílé Poličany.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na rok
2022 ve výši 100 000,- Kč Jednotě Nová Paka, Kotíkova 1817, IČO 00032140, na podporu prodejny v Bílých
Poličanech s podílem obce 50 000,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 5 – Návrh na splacení úvěru u ČSAS
Jelikož se nám podařilo prodat 2 nemovitosti a očekávané finanční prostředky obce na běžných účtech budou
ve výši cca 4 450 000,- Kč, předsedající navrhuje splatit úvěr u ČSAS, který je k dnešnímu dni ve výši 859 411,40 Kč.
I po splacení úvěru zůstanou obci finanční prostředky ve výši cca 3 600 000,- Kč, což je nejvíce od roku 1989. Navíc
bude obec bez úvěrů a nové zastupitelstvo bude mít bezproblémový prostor pro získání případných nových úvěrů
na projekty realizované v budoucnosti.
Předsedající navrhuje splatit celý zůstatek úvěru u ČSAS ve výši 859 411,40 Kč z běžného účtu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje mimořádnou splátku úvěru u ČSAS ve výši 859 411,40 Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 – Výběr dodavatele přístřešku u čp. 61
Jan Kafka oslovil 3 firmy a požádal o předložení cenové nabídky na dřevěnou konstrukci (zábradlí a zastřešení
terasy u čp. 61 (dále jen „přístřešek“).
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Obdrželi jsme 2 cenové nabídky a jedno odmítnutí z důvodu vytíženosti firmy. Nabídku ve výši 317 350,- Kč
předložil Petr Haman, IČO 04231562 a nabídku ve výši 271 947,50 Kč (224 750,- Kč + DPH) předložil Tomáš Rejl,
IČO 86933523. Pro realizaci byla vybrána cenově nejvýhodnější nabídka ve výši 271 947,50 Tomáše Rejla a bylo
schváleno uzavření smlouvy o dílo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem přístřešku u čp. 61 Tomášem
Rejlem, IČO 86933523 s hodnotou díla 271 947,50 Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 7 – Návrh na revitalizaci prostoru před čp. 61
Předsedající navrhl revitalizaci prostoru před čp. 61. V následné diskuzi zaznělo několik názorů na rozsah a
priority obnovy prostoru. V diskuzi bylo upřednostněno komplexní řešení a realizaci záměru novým
zastupitelstvem.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o návrhu revitalizace prostoru před čp. 61
K bodu 8 – Návrh na vyřazení hasičské Avie
Předsedající po konzultaci s velitelem JPO navrhl vyřazení Avie z výzbroje jednotky. Hlavním důvodem je
technická nezpůsobilost (propadlá TK) a vysoké náklady na udržování v provozuschopném stavu. Navíc se stejně již
Avie nepoužívá, v používání je výhradně vozidlo značky FORD. V diskuzi zazněly odlišné názory na vyřazení.
Nakonec bylo dohodnuto, že bude Avia nabídnuta k prodeji za 30 000,-Kč, nebude-li po 1 měsíci zájem, bude
snížena cena na 15 000,- Kč a teprve potom, v případě nezájmu, vyřazena z provozu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje prodej Avia za cenu 30 000,-Kč, nebude-li po 1 měsíci zájem,
snížení ceny na 15 000,- Kč a teprve potom, v případě nezájmu, vyřazení z provozu.
Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 9 – Informace o 1. rozpočtovém opatření
Předsedající seznámil zastupitele s 1. rozpočtovým opatřením, účetní podala vysvětlení.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o 1. rozpočtovém opatření
K bodu 10 – Návrh na nákup vánočního osvětlení
Předsedající navrhl doplnit výzdobu na adventní čas. Stávající světelná výzdoba již nefunguje, a proto bylo
navrženo dokoupit výzdobu novou.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o nákupu vánočního osvětlení
K bodu 11 – Den obce
Předsedající navrhl uskutečnit Den obce. Z diskuze vyplynul termín konání v sobotu 20. srpna 2022 od 14
hodin. Byly rozděleny jednotlivé úkoly, pro průběžné vyhodnocování přípravných prací budou zorganizovány
pracovní schůzky. V návrhu se bude konat za budovou čp. 61, vstupné dobrovolné.
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Pro zvětšení prostoru bude odstraněn stávající, nevhodně umístěný, sušák na prádlo. Bude instalován sušák
náhradní na vhodnějším místě.
Zabezpečení úkolů:
Hudba
Propagace
Jednota (hrad)
Řetízák
Letecké překvapení
Olympiáda netr. disciplín
Orientální tanečnice, henna
Malování na obličej
Ohňostroj
Párty stan

- Michal Hrnčíř
- Petr Baudyš st.
- Petr Baudyš st.
- Petr Baudyš ml.
- Baudyš Petr st. (Kňourek Josef)
- Blanka Molly Zaňková
- Blanka Molly Zaňková
- Hana Baudyšová ml.
- Jan Kafka
- Petr Baudyš ml.

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o přípravě dne obce
K bodu 12 – Delegace k jubilujícím občanům
V následujícím období máme 3 jubilanty. Jubilanty navštíví delegace v tomto složení:
Barbara Zounarová
Marie Rejlová
Karel Stejskal

- Baudyš ml., Stejskal T.
- Baudyš ml., Kafka
- Baudyš st., Tomáš

Zastupitelstvo bere na vědomí delegace k jubilujícím občanům
K bodu 13 – Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:55 hodin.

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

Starosta obce
Ověřovatelé:

18. 6. 2022
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

T. Stejskal

______________________________

Petr Baudyš ml.

______________________________
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