USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
konaného dne 30.8. 2007 v zasedací místnosti OÚ v 19,00. hodin,
A) Zastupitelstvo obce Polom na svém 3. jednání schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce
* Hlasování o programu : pro

5

hlasů,

proti

0

hlasů, zdržel se

0

hlasů

2. Prodej obecního pozemku p. č. 313/3 na výstavbu rodinného domku pro místního občana ,pana Ing.
Josefa Šaldu, za podmínek stanovených pro prodej obecních pozemků ke stavbě rodinných domků,
přijatých usnesením - viz. USNESENÍ ZE 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
konaného dne 18. 11. 2004 v zasedací místnosti OÚ v 18.30. hodin, body 4 – 4/6
Žádost byla řádně zveřejněna na úřední desce OÚ a to od 6.7.2007 až do 10.8.2007, jak ukládá zák.č.
2/2003 Sb. úplné znění zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích(obecní zřízení), jak vyplývá ze změn a doplňků
provedených dalšími zákony .
Hlasování o prodeji st.parc.č.313/3 – žadatel pan Ing. Šalda ,trvale bytem Polom čp. 37
pro prodej
Jakubec Antonín
Ing., Kozák Miroslav
Peňáz Martin
Buben Roman

proti

zdržel se

0 hlasů

Ing. Šalda Josef

3. Prodej 2 částí obecních pozemků části p.č. 565/3 a 90/1 , pro pana Ing. Josefa Martince, majitele
nemovitosti čp. 46 ,určené a sloužící k rekreaci, trvale bytem Čelákovice , ul. Rumunská 1452, za
podmínek stanovených pro prodej obecních pozemků stanovených Z.O. Viz. Bod 4/7 , USNESENÍ ZE
4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM konaného dne 18. 11. 2004 v zasedací
místnosti OÚ v 18.30. hodin,
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.
Hlasování o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na vybavení a vystrojení místního
SDH obce ve výši 45.600,-Kč.
pro příspěvek
Jakubec Antonín
Ing., Kozák Miroslav
Peňáz Martin
Buben Roman
Ing. Šalda Josef

proti

zdrželo se

0

0 hlasů

hlasů

B) Zastupitelstvo obce Polom na svém 3. jednání bere na vědomí:
1. Hospodaření obce k 31.7. 2007, Výdaje - Přijmy

Bod č.2 pokračování
Hospodaření podle rozpočtu - v přijmech

Rozpočet
Schválený

Celkové přijmy na rok 2007 byly naplánovány
v rozpočtu ve výši ................................................

1 120 880,00

Daňové a ostatní přijmy k 31. 7.2007 jsou ..............
Přebytek hospodaření z roku 2006 .........................
Celkem na účtech obce k 31.7.2007 .....................
Po odečtení výdajů které číní k 31.7.2007 ..........
Bylo na účtě obce k 31.7.2007 ..........................

729 460,00
866 052,12
1595512,12
-537 450,00
1 058 062,12

Po
Změnách

K 31.7.
2007

Po úpravě
936 460,00
Kč.
Kč.
Kč.
Kč.
Kč.

Kč.
% 77,90

2. Bod č. 4 Ostatní informace
●

Úhrada vodného za 1.1/2 r. 2007

●

Zhodnocení - Pouť 23. a zábava - v sobotu k tanci a poslechu hrál Sbor dobrovolných
muzikantů, vítání občánků sobota 23.6. od 14 hod. V neděli 24.6. od 15 hod. Mše svatá v
kapličce sv. Jana a Pavla.

●

Průběh a předběžné zhodnocení naplánovaných prácí na rok 2007, rekonstrukce hřiště

●

Zatrubení, část kanalizace

● Informace k využítí obecního traktoru
Pro obec 51 x , zimní údržba cest, výjezd při sečení, stavební materiál , štěrk, prach,dřevo,železo na hřiště

Pro občany 29x , dle potřeby občanů

3. Bod č. 5. Diskuze
Nabídka dotace od Brodce respektive od Lhot , dostanou asi něco přes 100.000,- spoluúčast 30%
zřejmě nevyčerpají , nabízejí 70.000,- , přesně budu vědět během září, konzultovat s panem Kitlíkem na
co to použít. Pokud bychom na tom byli finančně dobře popřemýšlet na využití.
Smlouva o zpětném odběru elektrozařízení

Starosta obce :

Antonín Jakubec

Místostarosta obce: Ing. Miroslav Kozák

