Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Polom
konaného dne 30. 8. 2007 v 19 hodin
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Na jednání přítomno: 5 členů zastupitelstva, (dle prezence) a 4 občané
Zapisovatelem z dnešního jednání určen: pan Ing. Miroslav Kozák
Jednání řídil: pan Jakubec Antonín starosta obce
Vzhledem k tomu, že je přítomno: 5 členů zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné
Ověřovatelé zápisu: pan Martin Peňáz a pan Miroslav Žaba
3. Veřejná schůze zastupitelstva obce se koná dne 30. 8. 2007 v 19 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Program:
1. Zahájení
● Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Hospodaření obce k 31.7. 2007
● výdaje + přijmy
3. Projednání žádostí o prodej části obecnícho pozemků
● Dle zveřejněných žádostí
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

5.Diskuze
6.Usnesení
7. Závěr
K bodu 1) Zahájení
Schůzi zahájil a řídil starosta obce Jakubec Ant. v 19,00 hodin za přítomnosti 5 zastupitelů obce a
4 občanů, seznámil přítomné s programem k projednání.
* Připomínky k dnešnímu programu dne 30.8.2007 : žádné
* Případné návrhy na jeho doplnění - rozšíření - schválení pozměňovacích návrhů: nebyly

* Hlasování o programu : pro

5

hlasy,

proti

0

hlasů, zdržel se

0

hlasů

Zapisovatelem z jednání určen pan: Josef Šalda, ověřovateli zápisu : pan Martin Peňáz
a pan Miroslav Žaba
K bodu 2)

Hospodaření obce k 31.7. 2007, Výdaje - Přijmy

V tomto bodě pan starosta seznámil přítomé s finančním hospodařením obce k 31. 7. 2007 , dle
jednotlivých kapitol rozpočtu, jak ve výdajové ,tak v přijmové části.

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

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

K 31.7.
2007

Kč.
% 77,90

Připomínky k hospodaření: nebyly.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření k 31.7.2007.
K bodu č. 3. Žádosti o prodej obecního pozemku
V tomto bodě seznámil starosta obce přítomné čl. Zastupitelstva a přítomné občany obce s došlými žádostmi
o odkoupení obecních pozemků.
Žádosti byly projednávany odděleně, vzhledem k tomu, že se jednalo o různé druhy a velikost pozemků.
Nejprve se jednalo o žádosti zaslané panem Ing. Josefem Šaldou, která byla doručena dne 21.6. 2007
,žádost o odkoupení pozemku st. parcely č. 313/3 na stavbu rodinného domku.
Žádost byla řádně zveřejněna na úřední desce OÚ a to od 25.6.2007 až do 30.7.2007, vzhledem k tomu, že
dokument – žádost , jeho doba pro zveřejnění stanovená zák. č. 2/2003 Sb. úplné znění zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích(obecní zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem č.
320/2001 Sb., zákonem č. 450/2001 Sb., zákonem č. 311/2002 Sb., zákonem č. 313/2002 Sb. ,a dalších změn
provedených zákonem č. 59/2003 Sb., zákonem č. 22/2004 Sb.,zákonem č. 216/2004 Sb., zákonem č.
257/2004 Sb.,zákonem č. 421/2004 Sb., zákonem č. 626/2004 Sb.,zákonem č. 501/2004 Sb., zákonem č.
413/2005 Sb.,zákonem č. 61/2006 Sb., zákonem č. 245/2006 Sb.,zákonem č. 234/2006 Sb. a zákonem č.
186/2006 Sb.o obcích (obecní zřízení), dostatečná mohla být projednána Z.O. Ke zmíněné žádosti nedošly
žádné připomínky.

Hlasování o žádosti pana Ing. Josefa Šaldy k odprodeji p.č. 313/3 , tato parcela je územním plánem určena k
výstavbě rodinných domků ,výměra je přibližně 3.000 m2:
Hlasování o prodeji st.parc.č.313/3
pro prodej
Jakubec Antonín
Ing., Kozák Miroslav
Peňáz Martin
Buben Roman

proti

zdržel se

O

Ing. Šalda Josef

Zastupitelstvo obce schválilo 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, viz. USNESENÍ ZE 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
konaného dne 18. 11. 2004 v zasedací místnosti OÚ v 18.30. hodin,

V dálší části tohoto bodu se jednalo o žádosti zaslané panem Ing. Josefem Martincem, která byla doručena
dne 3.7. 2007 ,žádost o odkoupení 2 částí obecních pozemků dle doloženého situačního plánku. Jedná se o
část zpevněné plochy před branou - ( vjezd cca 25 m2) a část pozemku užívané a zaplocené žadatelem a
majitelem objektu.
Žádost byla řádně zveřejněna na úřední desce OÚ a to od 6.7.2007 až do 10.8.2007, vzhledem k tomu, že
dokument – žádost , jeho doba pro zveřejnění stanovená zák. č. 2/2003 Sb. úplné znění zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích(obecní zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem č.
320/2001 Sb., zákonem č. 450/2001 Sb., zákonem č. 311/2002 Sb., zákonem č. 313/2002 Sb. ,a dalších změn
provedených zákonem č. 59/2003 Sb., zákonem č. 22/2004 Sb.,zákonem č. 216/2004 Sb., zákonem č.
257/2004 Sb.,zákonem č. 421/2004 Sb., zákonem č. 626/2004 Sb.,zákonem č. 501/2004 Sb., zákonem č.
413/2005 Sb.,zákonem č. 61/2006 Sb., zákonem č. 245/2006 Sb.,zákonem č. 234/2006 Sb. a zákonem č.
186/2006 Sb.o obcích (obecní zřízení), dostatečná mohla být projednána Z.O. Ke zmíněné žádosti nedošly
žádné připomínky.
Hlasování o žádosti pana Ing. Josefa Martince k odprodeji části p.č. 565/3 a 90/1 :
pro prodej
Jakubec Antonín
Ing., Kozák Miroslav
Peňáz Martin
Buben Roman
Ing. Šalda Josef

proti

O hlasů

zdrželo se

O hlasů

Zastupitelstvo obce schválilo 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 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,

Žadatelé budou píemně vyrozuměni s podmínkami za kterých budou pozemky prodány, t.zn. Při
vyměřování bude přítomen zástupce obce ( starosta) v případně jeho pověřený zástupce.

Bod č. 4 Ostatní informace
●

Úhrada vodného za 1.1/2 r. 2007
viz. Rozpis úhrady

●

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.
Pouť slabá, prodáno 36 lístlů á 40,-Kč. t. Bylo 1440,-Kč., 20,-Kč. Bylo navíc.
Hudba stála, jako za ukončení 4.000,- + 500,- počítali cestovné.
Nevýhodou je skutečnost, že nenapíší přijmový doklad , ale jen papír a to pro pokladnu je málo.
V sobotu bylo provedeno slavnostní přivítání občánků za přítomnosti rodičů a ostatních rodinných
příslušníků. Vítání zpestřili svým vystoupením místní děti navštěvující ZŠ ve Lhotách, toto pásmo s
mimi připravila paní učitelka Fajfrová. Hudební doprovod na klávesy, před a při mé slavnostní řeči,
bezchybně předvedla sl. Jitka Myšáková. Dalo by se říci servisem, jako fotografování a podání
přípitku, byl pověřen pan Ing.Miroslav Kozák ,místostarosta obce.
Vítání se líbilo a bylo hodnoceno hlavně návštěvníky, tedy příbuzenstvem , které přijeli na toto
vítání odjinud velice kladně.

●

Průběh a předběžné zhodnocení naplánovaných prácí na rok 2007, rekonstrukce hřiště
Pokud už dnes hodnotíme stav provedených prací a stav rekonstrukce hřiště, do kterého jsme se
pustili, musím s obdivem a uznáním říci, že práce byly provedeny nejen co do množství, ale
opravdu profesionálně a kvalitně. Samozřejmně patří poděkování všem, kdo se na těchto pracech
podíleli, ale jistě každý soudný člověk uzná a dá mi zapravdu, že největší poděkování patří , tzv.
Tahounům, jak z řad zastupitelstva ,tak z řad SDH obce, kteři si tuto akci opravdu vzali za svou a
odvedli největší kus práce. Za to jim patří uznání a poděkování. Vím, že si vedete nějakou
evidenci o odpracovaných hodinách. Takže po ukončení akce bych rád tento seznam obdžel.
Poděkování patří i zaměstnanci místní firmy Agrosprint servis , Buben Ota , Buben Roman, panu
Krčmářovi, který bezchybně a profesionálně svařil konstrukci oplocení.
Už toho k dodělání není tak mnoho tak věřím, že se dílo podaří.

Po tomto zhodnocení se ke slovu přihlásil pan Ing. Šalda Josef, který za podpory ostatních členů SDH obce,
navrhl a požádal zastupitelstvo obce, že by bylo dobré pro aktivizovaný , rozšířený a omlazený SDH získat
finanční podporu od obce a to, jako příspěvek na vybavení za odpracované brigádnické hodiny ve svém
volném čase za budování hřiště. Dle rozpisu je odpracováno k dnešnímu datu 760 hodin, navrh 60,-Kč./
hod.výše příspěvku 45.600,-Kč. Pan starosta nechal o tomto finančním příspěvku hlasovat.
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

O hlasů

O hlasů

●

Zatrubení, část kanalizace
termín, firma, nákup potřebného zboží

●

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

Bod č. 5. Diskuze
Nabídka dotace od Brodce respektive od Lhot , dostanou asi něco přes 100.000,- spoluúčast 30%
zřejnmě 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.
Smlova o zpětném odběru elektrozařízení

Bod č. 6. Usnesení
Na samostatném listě , který je součástí těchto dokumentů.

Bod č. 7. 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.

