Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany,
konaného dne 14. října 2022 od 19:00 hodin.
Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin
dosavadním starostou obce Petrem Baudyšem st. („dále jako „předsedající“).
Předsedající zasedání konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na
úřední desce Obecního úřadu Bílé Poličany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je
přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Baudyš Petr ml., Kafka Jan, Mgr. Kafková Tereza, Stejskal Jaroslav ml., Bc. Lukáš Kňourek, Iva
Táboříková, Radek Chmelík a Baudyš Petr st. – končící starosta.

Program
1.

Schválení programu jednání

2.

Zápis Registračního úřadu ve Dvoře Králové nad Labem a ČSÚ o výsledku voleb do zastupitelstva obcí

3.

Slib členů zastupitelstva obce

4.

Určení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele zápisu 1. ustavujícího zasedání

5.

Informace starosty novému zastupitelstvu

6.

Volba starosty obce

7.

Volba místostarosty obce

8.

Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

9.

Volby předsedů a členů finančního a kontrolního výboru

10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
11. Projednání a schválení jednacího řádu
12. Schválení složení inventarizační komise k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2022

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu 1. zasedání. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné
připomínky ani doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 14.10.2022
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 2 - Zápis Registračního úřadu ve Dvoře Králové n/L a ČSÚ o výsledku voleb
Předsedající seznámil přítomné se zápisem Registračního úřadu ve Dvoře Králové nad Labem a ČSÚ o výsledku
voleb do zastupitelstva obcí. Předsedající předal zastupitelům Osvědčení o zvolení členem (členkou) zastupitelstva
obce Bílé Poličany.

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis Registračního úřadu ve Dvoře Králové nad Labem
K bodu 3 - Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.
Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Bílé
Poličany a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Žádný
člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

K bodu 4 - Schválení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele zápisu 1. ustavujícího zasedání
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Radka Chmelíka a Jaroslava Stejskala ml., zapisovatelem Petra
Baudyše st. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani další návrhy.

Zastupitelstvo bere na vědomí ověřovatele a zapisovatele zápisu 1. ustavujícího zasedání
K bodu 5 – Informace starosty novému zastupitelstvu
Stávající starosta, který dnešním zvolením po 24 rocích končí funkci, sdělil novým zastupitelům úkoly, které
je nutno dokončit nebo neprodleně začít řešit, aby byla zachována kontinuita v započaté práci.


Projektová příprava a realizace chodníků podél komunikace 284. Již příští rok by se měla realizovat
rekonstrukce hlavní komunikace 284. S tím souvisí i výstavba chodníků. Záměr výstavby chodníků byl
v minulosti zamítnut, letos ale byla realizace při opětovném projednávání odsouhlasena. Obec je ve
fázi zpracované studie proveditelnosti, nyní je nutno neprodleně zadat vypracování projektové
dokumentace, zahájit jednání v majiteli dotčených pozemků, požádat o vydání stavebního povolení
a provést výběrové řízení na provedení stavby.



Dokončit realizaci zpevnění místní komunikace na části p.p.č. 712/19. Realizace již byla částečně
zahájena, není ale dokončena. Objednáno u firmy Viktor Jungkind.



Výstavba čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) u čp. 61. Připravuje se projektová dokumentace
(dále jen „PD“) na realizaci ČOV, provádí Ing. Matějková. Byly provedeny kamerové zkoušky a
zaměření kanalizace podél komunikace 284



3, do které bude napojena stoka od čp. 61 a budoucího RD Filipa Hrnčíře. Na základě těchto činností
byl vyhotoven pasport a kanalizace byla akceptována Odborem životního prostředí ve Dvoře Králové
nad Labem. Dle sdělení projektantky by mělo být stavební povolení na vlastní ČOV vydáno do konce
roku 2022.
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Pro letošní rok jsme získali dotaci ve výši 50 000,- na provoz prodejny Jednoty. Je nezbytné získat do
konce roku vyúčtování od Jednoty a provést vyúčtování poskytovateli - Královéhradeckému kraji přes
DOTIS.



Od roku září 2020 je objednán a zaměřen přístřešek k autobusové zastávce u Obecního úřadu u firmy
Lubomír Středa z Úpice.



Volby prezidenta – blíží se termín volby prezidenta a s tím související úkoly – viz. přiložený materiál



Dokončit dotace přívěsný vozík pro JPO



Vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4.

Zastupitelstvo bere na vědomí informace starosty
K bodu 6 - Volba starosty
Předsedající přednesl k volbě starosty úvodní slovo. Navrhl na funkci starosty dosavadní místostarostku Mgr.
Terezu Kafkovou. Ve funkci místostarosty získala zkušenosti a s kandidaturou souhlasí
Předsedající dal o návrhu na funkci starosty hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo volí neuvolněným starostou obce Mgr. Terezu Kafkovou, nar. 28.4.1988, Bílé Poličany 35.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 7 - Volba místostarosty
Vhodný kandidát na místostarostu byl navržen druhý v pořadí získaných hlasů Petr Baudyš ml. Předsedající
hlasovat o návrhu na volbu místostarosty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo volí neuvolněným místostarostou obce Petra Baudyše, nar. 19.1.1984, Bílé Poličany 88.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 8 - Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor. Zastupitelstvo určuje počet
členů výboru, který musí být lichý, přičemž výbory musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové
zastupitelstva ale i jiní občané obce. Pouze předsedou musí být člen zastupitelstva. Členy výborů nemůže být
starosta a místostarosta a ani osoba zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
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K bodu 9 - Volby předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy a členů kontrolního výboru. Do
kontrolního výboru byl navržen Jaroslav Stejskal, Bc. Lukáš Kňourek, Radek Chmelík. Předsedou Jaroslav Stejskal.
Členové finančního výboru byli navrženi Iva Táboříková, Jan Kafka, Bc. Lukáš Kňourek, předsedou byl navržen
Jan Kafka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členem kontrolního výboru Jaroslava Stejskala, Bc. Lukáše Kňourka, Radka Chmelíka.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Jaroslava Stejskala
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí členem finančního výboru Ivu Táboříkovou, Jana Kafku, Bc. Lukáše Kňourka
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Jana Kafku.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

K bodu 10 - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
V diskuzi o výši odměn jednoznačně převládl názor, že by mělo být zachována současná výše odměňování,
není prostor ale ani zájem odměny zvyšovat. Předsedající navrhl v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, aby:


neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce starosty měsíční odměnu ve výši 25 775,- Kč.



neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce místostarosty měsíční odměnu ve výši 23 198,Kč.



neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou zároveň předsedou výboru měsíční odměnu v celkové
výši 2 577,- Kč.
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neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou zároveň členy výboru měsíční odměnu v celkové výši
2 148,- Kč.



odměny budou poskytovány od 15.10.2022

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění:


neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce starosty měsíční odměnu ve výši 25 775,- Kč.



neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce místostarosty měsíční odměnu ve výši 23 198,Kč.



neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou zároveň předsedou výboru měsíční odměnu v celkové
výši 2 577,- Kč.



neuvolněným členům zastupitelstva, kteří jsou zároveň členy výboru měsíční odměnu v celkové výši
2 148,- Kč.



odměny budou poskytovány od 15.10.2022

Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

K bodu 10 - Projednání a schválení jednacího řádu
Předsedající uvedl, že pro jednání je připraven jednací řád. Po diskusi nad jednotlivými kapitolami jednacího
řádu byl schválen jednací řád v projednaném znění - příloha č. 3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád obce Bílé Poličany
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

K bodu 11 - Schválení složení inventarizační komise k provedení inventarizace k 31.12.2022
Po krátké diskusi bylo navrženo složení inventarizační komise ve složení stejném, jako je kontrolní výbor. Tato
praxe se realizovala i v minulých letech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi ve složení stejném, jako je kontrolní výbor
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:35 hodin
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Jednací řád
Zápis byl vyhotoven dne: 14.10.2022
Zapisovatel: Petr Baudyš
Starosta obce:

Mgr. Tereza Kafková

______________________________

Petr Baudyš ml.

______________________________

Ověřovatel:

Radek Chmelík

______________________________

Ověřovatel:

Jaroslav Stejskal ml.

______________________________

Místostarosta obce:
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