Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 3. 12. 2007 v 18 hodin
4. veřejná schůze zastupitelstva obce se koná dne 3.12. 2007 v 18 hodin
v budově obecního úřadu.
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Na jednání přítomno: 5 členů zastupitelstva a 1 občan , viz. Prezenční listina
Zapisovatelem z dnešního jednání určen: Ing. Kozák Miroslav
Jednání řídil : pan Jakubec Antonín starosta obce
Vzhledem k tomu, že bylo přítomno:

5

členů zastupitelstva

je dnešní jednání : usnášeníschopné
Ověřovateli zápisu určeni: pan ing. Josef Šalda a pan Žaba Miroslav
4.Veřejná schůze zastupitelstva obce se koná dne 3.12. 2007 (pondělí) v 18,00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Program:
1. Zahájení
● Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Hospodaření obce k 31.10. 2007
● výdaje + přijmy
3. Rozpočtové úpravy
4. Schválení rozpočtového provizoria do doby schválení nového rozpočtu na rok 2008,
ve výši rozpočtu roku 2007
5. Revokace Usnesení zastupitelstva ze dne 30.8.2007,
Odst. A) ,Zastupitelstvo obce Polom na svém 3. jednání schvaluje: bod č.4.
6. Příkaz starosty k provedení Inventur za rok 2007
● Určení Inventarizační komise
7. Nabídka k odkoupení akcií
8. Ostatní informace
●
●
●

Úhrada odpady za 2.1/2 r. 2007
Informace k využítí obecního traktoru
Ukončení roku 2007 , termín, hudba, organizace.

9. Diskuze
10. Usnesení
11. Závěr

Připomínky k dnešnímu programu : nebyly
Případné návrhy na doplnění - rozšíření programu k jednání:
Pan starosta seznámil členy zastupitelstva s předanou Žádostí dne 3.12.2007, v 17.15 hod -tedy, před
jednáním zastupitelstva ,od manželů Dvořákových , bytem Polom -místní část Hájek k opravě vodovodu v
Hájku.
Hlasování o pozměňovacích návzích k projednání: pro : 5 hlasů , / proti 0 hlasů, / zdrželo se 0 hlasů
Změna programu:

byla schválena,

Hlasování - schválení programu jako celku: pro : 5 hlasů , / proti 0 hlasů, / zdrželo se 0 hlasů

Bod č. 1 Zahájení
Zapisovatelem z dnešního jednání : pan Ing.Kozák Miroslav
Ověřovatelé zápisu: pan Ing. Josef Šalda, pan Miroslav Žaba
Podepsání zápisu z poslední chůze dne 30.8.2007 - podpisy
Námitky k zápisu : nebyly

Bod č. 2 Hospodaření obce k 31. 10. 2007 ,výdaje - přijmy
Viz rozpis čerpání rozpočtu – List č. 2-7 , příprava
Celkové přijmy na rok 2007 byly naplánovány
v rozpočtu ve výši 936 460,-Kč.

1 120 880,00

Z přebytku použito 184 420,-Kč. Na vyrov. Rozp.
Daňové a ostatní přijmy k 31.10.2007 jsou ..............
Přebytek hospodaření z roku 2006 .........................
Celkem na účtu obce k 31.10.2007 .....................
Po odečtení výdajů které číní k 31.10.2007 ..........
Bylo na účtě obce k 31.10.2007 ..........................

1 031 262,85
866 052,12
1897314,97
-924 087,29
973 227,68

Po úpravě
936 460,00

Kč.
Kč.
Kč.
Kč.
Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí čerpání rozpočtu dle jednotlivých kapitol
v přijmové a výdajové části rozpočtu na rok 2007.

Bod č.3. Rozpočtové úpravy dle jednotlivých kapitol
Seznámení s Rozpočtovými úpravami a přesunem finací v jednotlivých kapitolách
v přijmové a výdajové části.
Viz. Rozpis Rozpočtových úprav dle jednotlivých kapitol - List č. 8 – 9, Příprava
Rozpočtové úpravy – Hlasování: 5 hlasů , / proti 0 hlasů, / zdrželo se 0 hlasů

Kč.

% 109,4

% 81,5

Bod č. 4. Schválení rozpočtového provizoria do doby schválení nového rozpočtu na
rok 2008, ve výši rozpočtu roku 2007
Rozpočtové provizorium na rok 2007
Na základě § 44 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 13 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje zastupitelstvo obce
na období od 1. ledna 2008 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2008, včetně závazných vztahů ke
státnímu rozpočtu a krajskému zřízení královehradeckého kraje.

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM.
Hospodaření obce:
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení. Při čerpání výdajů v době rozpočtového provizoria se vychází z 1/12 z
celkového rozpočtu roku 2007.
V Polomi dne 03.12.2007
Rozpočtové provizorium - Hlasování : 5 hlasů , / proti 0 hlasů, / zdrželo se 0 hlasů

Bod č. 5. Revokace Usnesení zastupitelstva ze dne 30.8.2007,
Odst. A) ,Zastupitelstvo obce Polom na svém 3. jednání schvaluje: bod č.4.
Finanční podporu od obce , pro SDH obce Polom, jako příspěvek na vybavení za odpracované hodiny ve
svém volném čase za vybudování hřiště na tenis,volejbal a nohejbal. Dle rozpisu je odpracováno k
dnešnímu datu 760 hodin, navrh 60,-Kč./ hod.výše příspěvku
45.600,-Kč.

Zastupitelstvo Revokuje Usnesení ze dne 30.8.2007 , bod č.4 -se mění takto:
Zastupitelstvo obce Polom na svém 4. jednání dne 3.12.2007 schvaluje usnesením finanční podporu pro
SDH a to částku 45.600,-Kč. Z této částky 45.600,-Kč., bude poskytnuta částka ve výši 15.000,-Kč., jako
dar , na základě sepsané Darovací smlouvy na finanční dar mezi obcí Polom a SDH obce Polom ke dni
3.12.2007. Zbývající finanční prostředky ve výši 30.600,-Kč.,budou poskytnuty SDH obce Polom, na rok
2008 ,jako finanční příspěvek z rozpočtu obce ,kapitoly 5212 Hasiči.
Revokace Usnesení ze dne 30.8.2007,bod č.4 Hlasování o změně: 5 hlasů , / proti 0 hlasů, / zdrželo se 0 hlasů
Pozn.:Finanční dar ve výši 15.000, -Kč.,nepodléhá finančnímu vypořádání vůči obci. Darovací Smlouva s
datem 4.12.2007.
Finanční příspěvek je nutno považovat, jako dotaci a podléhá finančnímu vypořádání k rozpočtu obce.
V případě, že by tento příspěvek nebyl během roku 2008 vyčerpán, zůstatek se vrací do rozpočtu obce.

Bod č. 6. Příkaz starosty k provedení Inventur za rok 2007
Příkaz starosty obce Polom
k provádění inventarizace obecního majetku pro r.2007
Na základě organizační směrnice k provádění inventur pro r. 2007, a v souladu s ustanovením zákona o
účetnictví, účtovou osnovou a postupy účtování stanovuji komisi k provádění těchto inventur ve složení:

●

Určení Inventarizační komise

Předseda komise: Peňáz Martin
Členové komise: Buben Roman, Šalda Josef
Termín zahájení: 8.12.2007,

Termín ukončení: 31.12. 2007

Komise se bude řídit směrnicí, která je k prováděným inventurám vydána. Inventury budou provedeny do
31. 12.2007. Komise byla určena na veřejném zasedání dne 3.12.2007.
Starosta obce Jakubec Ant.

Bod č. 7. Ostatní informace
●

Úhrada odpady za 2.1/2 r. 2007

Odpady za 2.1/2 roku 2007 ,byly uhrazeny až na jednoho chalupáře z čp. 41 a jednoho trvale bydlícího z čp.
5
●

Nabídka k odkoupení akcií

Pan starosta seznámil přítomné čl. zastupitelstva o nabídce firmy Finance Zlín,a.s. Společnost zabývající se
obchodováním s akciemi. Nabídka této společnosti je 400,-Kč.za jednu akcii.,t.j. za našich 200 akcií
80.000,-Kč. Zastupitelstvo vzalo na vědomí tuto nabídku a po vzájemné, krátké diskuzi rozhodlo bez
hlasování, že zatím neodprodá akcie špolečnosti České spořitelny.
●

Zápis a Usnesení ze schůzky Mikroregionu „Brodec“

Členové zastupitelstva byly seznámeni s hlavními body ze zápisu a Usnesení „Mikroregionu Brodec,
kterým jsme členy. Podíl příspěvku naší obce je poměrná částka 117 osob x 7/12 z 25,-Kč.= 14.58 Kč.=
1.706,-Kč.

●

Informace k využítí obecního traktoru

Pro obec 63 x , zimní údržba cest, výjezd při sečení, stavební materiál , štěrk, prach,dřevo,železo na hřiště
Pro občany 36x , dle potřeby občanů, 99x
●

Ukončení roku 2007 , termín, hudba, organizace.

Jak už pan starosta předběžně avizoval ,ukončení roku bude 29.12. K tanci a poslechu bude hrát taneční
skupina „Pohoda“je to dvojice. Začátek, od 20 hod. Cena 600,- Kč/ hod.
Co na občerstvení? Požádáme Myslivecké Sdružení Polom o divočáka .

V této souvislosti se zeptal pan starosta ,zda koupíme nějaký mrazák na uskladnění případného masa.
Zastupitelstvo rozhodlo, že na případné akce s občerstvením se zakoupí repasovaný mrazák, kde by se
uskladnilo maso, případně masné výrobky do doby spotřeby, nebo zbylé nespotřebované produkty.
Důvodem je skutečnost , že tyto produkty by byly uskladněny na jednom místě a nemohlo by docházet k
případnému podezření osob , že tyto produkty hrazené z rozpočtu obce se uskladňují u soukromých osob.
Hlasování o zakoupení mrazáku: 5 hlasů , / proti 0 hlasů, / zdrželo se 0 hlasů

8. Diskuze
●

Předběžná diskuze k projektům na rok 2008

* V tomto bodě konstatoval pan starosta ,bychom se společně a předběžně měli zamyslet co se bude dělat v
příštím roce , něco je jisté, jako část kanalizace co jsmě nestihli v tomto roce a dále jestli se pustíme do
přístřešku, tak bych už pomalu začal se stavebním povolením, (chvíli to trvá), také se musíme zeptat pana
Ing. Kurky kudy mu vede voda ,protože on jí vede zespoda. Dotáhnou výměnu a vyměření parcel za
kapličkou , objevují se zájemci o stavbu.
* Dotace budu konzultovat s panem RNDr.Kytlíkem – projektovým manažerem z Euroregionu Glacensis na
co by se dalo co navléknout.
* Teď začátkem prosince má zastupitelstvo kraje schůzi a jak schválí jednotlivé granty ,tak si myslím, že to
bude brzo na vebu a uvidíme.
Další budeme vidět, jak se bude napňovat rozpočet, zda se potvrdí co slibovala naše vláda v RUD.
* Kultůrní akce , navrhuji pokračovat v započatých, pokud se ještě ,jak bylo uvedeno na schůzi SHD
uskuteční tyto akce myslím, že toho bude dost.
* Návštěvy při výročích narození, Pouť, zábava, mše, vítání občánků,ukončení prázdnín, ukončení roku.
•

Diskuze pokračovala dále k přeložené Žádosti na manželů Dvořákových , trvale bytem Polom – místní
část Hájek k zařazení vodovodu v Hájku do plánu oprav.
Se žádostí byli seznámeni zastupitelé obce. Viz. Příloha k zápisu-Žádost.

K této žádosti podal vysvětlení pan starosta a upřesnil, že k tomuto problému by nemuselo dojít pokud
by uživatelé, t.zn. nejen manželé Dvořákovi, ale i všichni odběratelé vody z řad chalupářů v roce 1994 ,
kdy se instalovaly vodoměry na Polomi přistoupili na paušální platbu za spotřebovanou vodu odebranou z
tohoto místního vodovodu. Touto platbou by si předplatili na případnou opravu a dnes by mohli bez
problémů tuto opravu požadovat po obci. Z důvodu toho, že se jim zdála platba paušální částkou zřejmě
velká i když by se výpočet prováděl podle tabulky , bylo jim ústně oznámeno, že místní vodovod je sice
majetkem obce Polom, ale obec ho tedy nebude provozovat, případné poruchy si uživatelé tuto odstraní
sami, případně na vlastní finanční náklady. Od této doby došlo na vodovodu k několika poruchám
spočívající v prorůstání vlásečnicových kořenů s následkem omezení průtočnosti vody. Trasa vede převážně
lesním porostem.
K předložené žádosti byly vzneseny od zastupitelů různé připomínky, jako např.: Na návrh uvedený v
žádosti – použít stávající vedení k prostrčení hadice z PVC ,
•
Vzdálenost od prameniště je 577 m ,
•
Značné finanční náklady na opravu, museli by se podílet na financování i uživatelé tohoto vodovodu,
•
Musí se zjistit zda je to proveditelné z důvodu vzdálenosti jednolivých skruží.
•
V případě vykopových prací celé trasy by náklady na opravu byly značně větší.

Zatím nebylo rozhodnuto,jak tuto opravu případně uskutečnít,zastupitelé rozhodli o tom, že 15.12.2007 se
zůčastní provizorní opravy, t.zn. zprůchodnění potrubí , vyčištěním.
Dále byl pověřen starosta obce s písemným obesláním všech odběratelů vody z řad chalupářů k zahájení
jednání ,jak nejlépe opravu a hlavně financování uskutečnit. Jednání bude svoláno v lednu 1. nejdéle 2.
sobotu.
Pan Martin Peňáz ve svém diskuzním příspěvku připomenul, že je potřeba plánované výměny pozemků
urychlit.
Pan Ing. Kozák v souvislosti s výměnou konstatoval, že je třeba po této směně, také začít s vyměřením
stavebních parcel v prostoru určených U.P.obce pro stavbu R.D.
Pan starosta v souvislosti s touto lokalitou pro stavbu připomenul, že bude potřeba vyřešit co s „Dolním
rybníkem“, z důvodu příjedové cesty na tyto parcely, ostatní členové zastupitelstva s těmito připomínkami
souhlasili a úvaha je předběžně v zatrubení a zrušení tohoto“Dolního rybníka“.

9. Usnesení
10. Závěr
Starosta obce ukončil schůzi zastupitelstva v 21.30 hodin.
Ověřovatelé : pan Martin Peňáz

pan Miroslav Žaba

Zapisovatel: Ing. Miroslav Kozák

Starosta obce: Jakubec Ant.

