USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
Z 2. veřejného zasedání
konaného - čtvrtek, dne 12.6. 2008 v 19 hodin
v budově obecního úřadu.
A) Zastupitelstvo obce Polom na svém 2. jednání schvaluje:
1) Závěrečný účet obce za rok 2007 v návaznosti na zprávu z přezkoumání hospodaření obce
Auditory KÚ
Celkové přijmy na rok 2007 byly naplánovány
v rozpočtu ve výši 936 460,-Kč.

Po úpravě
936 460,00 997 900,00

Z přebytku použito 184 420,-Kč. Na vyrov. Rozp.
Daňové a ostatní přijmy k 31.12.2007 jsou .......
Přebytek hospodaření z roku 2006 ...............
Celkem na účtu obce k 31.12.2007 ...............
Po odečtení výdajů které číní k 31.12.2007 .....
Bylo na účtě obce k 31.12.2007 ..........................

Hlasování: Závěrečný účet pro :

5

hlasů , / proti 0

1 120 880,00
1 159 607,21
866 052,12
2 025 659,33
-1 084 187,16
941 472,17

Kč.
Kč.
Kč.
Kč.
Kč.

hlasů, / zdrželo se 0

Kč.

% 123,80

% 95,4

hlasů

Zastupitelstvo obce Polom schvaluje 5 hlasy přítomných zastupitelů závěrečný účet obce k
uvedenému datu, dle jednotlivých kapitol rozpočtu za rok 2007 a jeho čerpání dle schváleného plánu
prací a kulturních akcí na rok 2007 a to na základě předloženého zápisu z výsledku přezkoumání
hospodaření obce Auditory krajského úřadu – s výhradou, kdy byly zjištěny chyby a nedostatky , které
nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) odst.3 § 10 zákona č. 420/2004 Sb., (Zákon o
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí).
2) Nákup 1 kontejneru na plasty a 1 na papír
Hlasování: pro 5

hlasů , / proti 0

hlasů, / zdrželo se 0

hlasů

3) Ukončení prázdnin s dětským dnem dne 30.8.2008
Hlasování: pro 5

hlasů , / proti 0

hlasů, / zdrželo se 0

hlasů

4) Nákup stavební buňky za cenu 24000,-Kč.
Určení pravidel a osoby k vedení evidence a správy, p. Martin Peňáz.
Hlasování: pro 4

hlasy , / proti 0

hlasů, /

zdržel se

1

hlas

5) Zrušení zřízení předkupního práva uvedené ve Smlouvě kupní mezi Obcí Polom a Petrem
Smisitelem ze dne 11.11.2005 , uvedené v bodě V. k pozemkovým parcelám č. 565/8 a 313/10.
Hlasování: pro 5

hlasů , / proti 0

hlasů, / zdrželo se 0

hlasů

6) Poskytnutí katastrálního území obce Polom pro Místní akční skupinu Nad Orlicí, pro
případné vybudování naučné stesky.
Hlasování: pro 5

hlasů , / proti 0

hlasů, / zdrželo se 0

hlasů

B) Zastupitelstvo obce Polom na svém 2. jednání bere na vědomí:
1) Čerpání rozpočtu k 31.5.2008 , dle jednotlivých kapitol rozboru hospodaření ve výdajové a
přijmové části.
Celkové přijmy na rok 2008 byly naplánovány
v rozpočtu ve výši 1 050 000,00,-Kč.
Rozdíl 36 350,-Kč. Z fondu rezerv.schodkový
Nevyrovnaný rozpočet – přijmy menší
Daňové a ostatní přijmy k 31.5.2008 jsou .............
Přebytek hospodaření z roku 2007 ........................
Celkem na účtu obce k 31.5.2008 .......................
Po odečtení výdajů které číní k 31.5.2008 ............
Bylo na účtě obce k 31.5.2008 ..............................

1 050 000,00

733 470,00
941 472,17
1 674 942,17
-619 210,00
1 055 732,17

Po úpravě
1 050 000,00

Kč.
Kč.
Kč.
Kč.
Kč.

C) Zastupitelstvo obce Polom na svém 2. jednání zamítá - neschvaluje:

Kč.

% 69,9

% 57,0

