Obec Bílé Poličany
Bílé Poličany 10
544 52 Bílé Poličany

Zápis ze 2. zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
konaného dne 26. října 2022 v kanceláři obecního úřadu
Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou
obce Mgr. Terezou Kafkovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatovala, že je
přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášení schopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Přítomni: Mgr. Tereza Kafková, Petr Baudyš, Radek Chmelík, Jaroslav Stejskal, Iva Táboříková, Jan Kafka, Bc.
Lukáš Kňourek.
Omluveni:

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

Schválení programu jednání
Určení ověřovatelů
Kompetence starosty ke schvalování rozpočtových opatření
Určení bytového referenta
Cenová nabídka na zpracování chodníku „II/284_Chodník Bílé Poličany – DUSP/PDPS, vč. IČ“
Návrhy zastupitelů
Různé
Došlá pošta

K bodu 1 - Schválení programu jednání
Předsedající seznámila s programem 2. zasedání a poté dala předsedající o návrhu programu hlasovat. Do
bodu „Různé“ bylo doplněno:
Petr Baudyš

- informace o kontrole HZS Královéhradeckého kraje

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva obce dne 26. října 2022
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno.
K bodu 2 – Určení ověřovatelů
Předsedající určila ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva Ivu Táboříkovou a Jana Kafku.

Zastupitelé berou na vědomí ověřovatele zápisu
K bodu 3 – Kompetence starostky ke schvalování rozpočtových opatření
Předsedající sdělila, že dalším bodem programu je zmocnění nově zvolené starostky zastupitelstvem
k provádění rozpočtových opatření.
Jedná se o pověření starostky k provádění jednotlivých rozpočtových opatření takto:
Pravomoc starostky na schválení rozpočtového opatření ve výdajích ve výši 200.000,- Kč celkem, na
všech závazných ukazatelích (paragrafech) a na příjmech v neomezené výši.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci
starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostkou.
Platnost usnesení bude na období do dalšího ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bílé Poličany
v roce 2026.
Hlavním důvodem je to, aby se kvůli každé drobné změně rozpočtu nemuselo svolávat veřejné zasedání.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starostky obce k provádění rozpočtových
opatření v následujícím rozsahu: pravomoc starostky na schválení rozpočtového opatření ve výdajích ve výši
200.000,- Kč celkem na všech závazných ukazatelích (paragrafech) a na příjmech v neomezené výši.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starostky
na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostkou.
Výsledek hlasování:

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno
K bodu 4 – Cenová nabídka na zpracování chodníku „II/284_Chodník Bílé Poličany – DUSP/PDPS,
vč. IČ“
Pan Ing. Pavel Paška z firmy 4roads s. r. o. zaslal cenovou nabídku na zpracování chodníku v Bílých
Poličanech „II/284_Chodník Bílé Poličany – DUSP/PDPS, vč. IČ“. Cenová nabídka ve výši 638 000, - Kč
bez DPH zahrnuje projektovou dokumentaci zmíněného chodníku a inženýrskou činnost.
Mezi další náklady patří zejména majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků a přeložky inženýrských
sítí. Tyto náklady nejsou uznatelné pro čerpání dotace, která se týká chodníků. Zpracování čistopisu
cenové nabídky na zpracování chodníku (dále jen projekt) však bude dle informací oslovené projekční
inženýrské společnosti trvat minimálně 4 měsíce. Dále musíme připočítat dobu potřebnou k vyřízení
stavebního povolení. Aktuální vypsaná dotace pro chodníky I. a III. tříd se uzavírá 11. 2. 2023, což není
reálné stihnout. Je tedy otázka, zda vypracovat projekt, který má životnost 2 roky a může se kdykoliv
aktualizovat a případně použít na novou vypsanou dotaci. Po telefonickém rozhovoru se Správou a
údržbou silnic KHK (investorem pro rekonstrukci silnice v Bílých Poličanech) bylo předsedající sděleno,
že je celkem běžné budovat chodníky až po rekonstrukci silnice. Je však nutná obruba, díky které by byla
zachována tzv. udržitelnost. Před rozhodnutím, zda nechat vypracovat projekt je nutné, aby Správa a
údržba silnic KHK souhlasila s umístěním obruby při samotné rekonstrukci silnice současně.
Zastupitelé berou na vědomí další kroky v jednání se Správou a údržbou silnic KHK

K bodu 5 – Určení bytového referenta
Předsedající sdělila zastupitelům obecné informace o fungování nájemních bytů v obci Bílé Poličany.
V naší obci máme 7 nájemních bytů. Bytový referent, ve spolupráci se starostkou obce, jedná
s nájemníky, hledí na dodržování bytového řádu a účastní se předávání bytů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bílé Poličany určuje Ivu Táboříkovou jako bytového referenta.

Výsledek hlasování:

Pro 6, proti 0, zdrželi se 1

Usnesení bylo schváleno
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K bodu 6 – Návrhy zastupitelů
Předsedající dala prostor pro diskuzi zastupitelů o tom, co by bylo potřeba v obci změnit, vylepšit a
popřípadě dokončit.
Nová vrata na zbrojnici – nezávazná poptávka na sekční vrata
Knihovna a rekonstrukce chodby – místní šetření
Zástěny u kontejnerů – v horní části obce spolufinancování firma KKonstrukt
Budova OÚ prosekaná nopová fólie – jaro 2023
Prostor u čp. 61 – vyřešení parkování automobilů a zarovnání povrchu za budovou
Příjezdová cesta k čp. 83 – urgence, na zhotovení se čeká cca 2 roky
Ulice hotový Geometrický plán na výkup pozemků – průběh roku 2023
Odstranění soukromých skládek z pozemků OÚ – starosta a místostarosta zajistí osobní jednání
s dotčenými
Zastávka OÚ – aktuální objednávka zrušena; zajištění nové nabídky
Nabídka možnosti vstupu do výjezdové jednotky novým členům + kurzy – průběh roku 2023
Přemýšlet nad dotacemi o bytech v čp. 61 (půda) – dle rozhodnutí o vybudování chodníků
Víceúčelové hřiště – výhledově – možnost spojit s doděláním „sušárny“
Parková úprava u kolotoče a pod hospodou – možnost řešení lokálními dotacemi (MAS)
Prostor před čp. 61 - výhledově
Zaměstnanci starající se o zeleň v obci – účetní zpracuje přehled
Obnova nebo renovace úřední desky – místní šetření
Naučné tabule – smírčí kříž, Sádka.. – dotace MAS
Rekonstrukce toalet Pohostinství pod Vinicí - výhledově
Natřít pergolu u prodejny a Zvoničku – zastupitelstvo podzim 2022
Obnova poškozeného propustku pod cestou u č.p. 26 (Machek) – průběh roku 2023 (brigáda
SDH + zastupitelstvo)
Oslovení p. Rejla na opravu střechy čp. 61 – co nejdříve
Zásilkovna – poptávka
Veřejné osvětlení u čp. 34
Zastupitelé berou na vědomí body, kterými je třeba se zabývat a postupně se bude snažit tyto body plnit a
dokončit
K bodu 7 – Delegace k jubilujícím občanům
Delegace k jubilujícímu občanovi dne 16. 12. 2022 – Jan Kafka, Jaroslav Stejskal
Zastupitelé berou na vědomí delegaci k jubilujícím občanům
K bodu 8 – Různé
Petr Baudyš informoval zastupitele o proběhlé kontrole HZS Královéhradeckého kraje.

K bodu 9 – Došlá pošta
Předsedající seznámila s došlou poštou.

Zastupitelstvo bere na vědomí došlou poštu
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:18 hodin.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
Zápis byl vyhotoven dne: 27 . 10. 2022
Zapisovatel:
Mgr. Tereza Kafková

Starostka obce:

Mgr. Tereza Kafková

Místostarosta obce: Petr Baudyš
Ověřovatelé:

Iva Táboříková
Jan Kafka

_____________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Stránka 4 z 4

