Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis ze 30. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 5. září 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., Mgr. Kafková
Tereza, Zajícová Danuše, Stejskalová Linda.
Omluveni: - Stejskal Jaroslav st.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Projednání studie proveditelnosti chodníků
Žádost Filipa Hrnčíře o zřízení přístupu k p.p.č. 103
Záměr pronájmu sklepa v čp. 10
Žádost o finanční dar pro Diakonii Dvůr Králové nad Labem
Žádost o finanční dar pro Domácí hospic Hořice
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil s programem 30. zasedání a poté dal předsedající o návrhu programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 30. zasedání zastupitelstva obce dne 5. září 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 Mgr. Terezu Kafkovou a Jana Kafku.

Zastupitelé berou na vědomí ověřovatele zápisu
K bodu 3 - Projednání studie proveditelnosti chodníků
K tomuto bodu obdrželi s předstihem všichni zastupitelé elektronickou verzi kompletní studie proveditelnosti
chodníků. Základní dokumentaci včetně rozpočtu obdrželi také v listinné podobě v podkladech pro zasedání
zastupitelstva.
Zhotovitel studie vypracoval 3 varianty řešení z nichž jednu variantu zhotovitel doporučuje. Jednání
zastupitelstva se tedy soustředilo na doporučenou variantu, která je z hlediska proveditelnosti nejpříznivější.
Odhadovaná cena doporučené varianty je cca 4,7 milionu Kč včetně DPH. Výsledná vysoutěžená cena může být
odlišná. V ceně nejsou zahrnuty případné náklady na výkup pozemků, přeložka kabelů veřejného osvětlení.
Zhotovitel studie byl požádán o zpracování cenové nabídky projektové dokumentace pro provedení stavby.
Do termínu dnešního zasedání však cenová nabídka nebyla dodána. Předsedající vyzval zastupitele k diskuzi.
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Z diskuze vyplynulo přiklonit se k realizaci chodníků. Předpokladem je ale využít některou z dotací, které
budou právě aktuální. V současné době je vyhlášena dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen
„SFDI“), výzva platí do konce roku 2022 a pokrývá až 85 % nákladů. Termín pro kompletní přípravu projektové
dokumentace a případného stavebního povolení je tedy velice krátký. Lze ale očekávat i další výzvy, které se na
chodníky budou vztahovat. Po diskuzi dal předsedající hlasovat o zadání vyhotovení projektové dokumentace,
přestože zatím neznáme nabídkovou cenu. Jelikož je již provedena studie, dá se předpokládat, že cena bude
akceptovatelná.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje zadání vyhotovení projektové dokumentace na výstavbu chodníků
v doporučené variantě firmě 4roads s.r.o., Slunná 541/27,162 00 Praha 6 - Střešovice, IČ: 063 27 354.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 4 – Žádost Filipa Hrnčíře o zřízení přístupu k p.p.č. 103
Filip Hrnčíř požádal o zřízení přístupu p.p.č. 103, na které plánuje postavit novostavbu RD. V žádosti předložil
k jednání 2 varianty. Šíře vlastní komunikace by byla 3 m, šíře odděleného pozemku 4,5 m. V jedné variantě by
skončila před úrovní studny na p.p.č. 92/3, ve druhé variantě by skončila až na úrovni plánované novostavby RD.
Žadatel preferuje variantu k úrovni budoucího RD.
Předsedající připomněl zastupitelům, že v případě souhlasu s navrhovaným řešením je nutné požádat o
rozdělení pozemků a následné vynětí ze zemědělského půdního fondu. Vyzval k diskuzi nad tímto bodem
programu. Z diskuze vyplynulo přístup k novostavbě RD p. Filipa Hrnčíře zřídit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany schvaluje zřízení přístupu k p.p.č. 103 rozdělením p.p.č. 92/3 a p.p.č. 1021
dle návrhu.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 5 – Záměr pronájmu sklepa v čp. 10
Patrik Kuchta požádal o pronájem části sklepa v čp. 10. Ve stávajícím sklepě jsou již 3 sklepní kóje pronajaty,
je tam ale prostor pro vybudování další sklepní kóje půdorysně pod bytem manželů Hlouškových. S pronájmem
sklepa zastupitelstvo souhlasí, po vyvěšení záměru pronájmu bude žadatel vyzván k vybudování oddělující příčky
svépomocí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu č. 3/2022 pronájem sklepní kóje v čp. 10 a vybudování sklepní kóje.
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 6 – Žádost o finanční dar pro Diakonii Dvůr Králové nad Labem
Pravidelně nás oslovuje Diakonie ČCE s žádostí o dar na krytí provozních nákladů. Diakonie pečuje 1 občana
Bílých Poličan a žádá o dar ve výši 7 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dar ve výši 7 000,- Kč Diakonii ČCE na krytí provozních nákladů
Výsledek hlasování:

Pro 8, proti 0, zdrželi se 0
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Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 – Žádost o finanční dar pro Domácí hospic Hořice
Zastupitelstvo si uvědomuje důležitost i náročnost služeb, který žadatel vykonává. Jelikož v současné době
žadatel o žádného občana nepečuje a v minulém období nepečoval, rozhodlo se zastupitelstvo akceptovat již
schválenou zásadu a žadateli dar neposkytnout.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dar pro Domácí hospic Hořice.
Výsledek hlasování:

Pro 0, proti 8, zdrželi se 0

Usnesení nebylo schváleno.
K bodu 8 – Došlá pošta
Předsedající seznámil s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:10 hodin.

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

Starosta obce
Ověřovatelé:

6. 9. 2022
Petr Baudyš st.

Petr Baudyš st.

______________________________

Mgr. Tereza Kafková

______________________________

Jan Kafka

______________________________
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