USNESENÍ Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
konaného dne 1.12. 2006 v zasedací místnosti OÚ v 17,00. hodin,

A) Zastupitelstvo obce Polom na svém 5. jednání schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce : pro 5 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů.
2. Finanční pokladní hotovost – navýšení
Zastupitelstvo odhlasovalo hlasováním navýšení pokladní hotovosti k nákupu drobného materiálu a
úhradu , např. Tomboly a hudebních produkcí. A to z důvodu toho, že dnes řada firem zasílá objednaný
materiál, či zboží na dobírku a ne na fakturu a potom musí pan starosta hradit toto ze svého a čekat na
objednání pokladny.
Navýšení ze 2.000.Hlasování :

na 5.000,-Kč.

Pro 5 ,

Proti 0,

Zdržel se

0, hlasů

3. Schválení mzdy starosty obce
Schválení mzdy starosty obce ve výši 6.000,-Kč./ měsíc, tj. přibližně 60% mzdy uvedené ve vládním
nařízení od 1.12.2006 , termín výplaty tj. Od 18.1.2007.
Hlasování – mzda starosty obce ve výši 6000,-Kč./ měs. Od 1.12.2006
pro: 4

proti: 0

zdržel se: 1 ,

vzhledem k tomu, že zastupitelstvo schválilo mzdu panu starostovi nadpoloviční většinou pan starosta se
zdržel hlasování.
4. Složení výboru - Finančního a Kontrolního
Finanční výbor:

předseda - Peňáz Martin
členové - Šalda Josef
Buben Roman

Kontrolní výbor :

předseda - Šalda Josef
členové Peňáz Martin
Buben Roman

Výsledek hlasování :

pro

5

proti 0

zdržel se 0

5. Úpravu směrnic
Jednací řád zastupitelstva obce
Směrnice o řídící kontrole
Cestovní náhrady
Jednací řád zastupitelstva obce - výsledek hlasování
pro:5 ,
proti: 0 ,
zdržel se:
0 ,
Směrnice o řídící kontrole

pro:5 ,

proti:

0 ,

zdržel se:

0 ,

Cestovní náhrady
pro:5 ,
proti:

0 ,

zdržel se:

0 ,

6. Navýšení ceny poplatku za použití traktoru , vzhledem k nárustu ceny nafty.
Poplatek pro dovozy podle vzdálenosti:
Cíl cesty a zpět

Stav v Kč. za
dovoz do
1.12.2006

V katastru obce Polom a místní části Hájek

Navýšení v Kč. Cena platná od
Od 2.12.2006
2.12.2006
celkem

50,-Kč./ fůra

+20,-Kč./ fůra

70,-Kč./ fůra

Polom – Lhoty – Č. Skála – Sudslava –
Skrovnice,

100,-Kč./ fůra

+50,-Kč./ fůra

150,-Kč./ fůra

Polom - Potštejn – Záměl- Vamberk –
Doudleby – Sopotnice – Přestavlky –
Borovnice- K. Horky – Choceň – Běstovice –
Libchavy – Brandýs n. Orl.- Perná

200,-Kč./ fůra

+50,-Kč. / fůra

250,-Kč. / fůra

Polom – Rychnov – Kostelec - Světlá písník

300,-Kč. / fůra

+50,-Kč. / fůra

350,-Kč / fůra

B) Zastupitelstvo obce neodsouhlasilo
1. Zastupitelstvo obce neodsouhlasilo další pronájem pozemků , které v současné době obhospodařuje
pan Kaplan z Merklovic z důvodu špatného obhospodařování ( zaplevelení apod.) a neodsouhlasilo
sepsání další smlouvy s (dcerou pana Kaplana) paní Milenou Garcia Jorge
Hlasování o prodloužení a sepsání další smlouvy s paní Milenou Garcia Jorge
pro: 0 , proti: 5 hlasů ,
zdržel se:
0 ,

C) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Bod 2 Zhodnocení předešlého volebního období , přehledem o investovaných finančních
prostředcích v rámci přijatého svého Programu obnovy obce Polom. Viz. Zápis!
2. Příkaz starosty obce Polom k provádění inventarizace obecního majetku pro r.2006
3. Složení inventarizační komise. Na základě organizační směrnice k provádění inventur pro r. 2006, a v
souladu s ustanovením zákona o účetnictví, účtovou osnovou a postupy účtování stanovuji komisi k
provádění těchto inventur ve složení:
Předseda : Buben Roman,

člen: Peňáz Martin ,

člen: Šalda Josef

Komise byla jmenována na veřejném zasedání dne 1.12.2006.
4. Hospodaření obce k 31.10.2006, Výdaje - Přijmy – Rozpočtové provizoriu.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo rozpočtové provizoriu do doby schválení nového rozpočtu na rok
2007, ve výši rozpočtu roku 2006.

Hospodaření podle rozpočtu - v přijmech
List č.7
Předpokládané přijmy - druh přijmů
Pokračování
Celkové přijmy na rok 2006 byly naplánovány
v rozpočtu ve výši ................................................
Daňové a ostatní přijmy k 31.10.2006 jsou ..............
Přebytek hospodaření z roku 2005 .........................
Celkem na účtech obce k 31.10 . 2006 .....................
Po odečtení výdajů které číní k 31.10 . 2006 ..........
Bylo na účtech obce k 31.10. 2006 ..........................

Na provozním účtu k 31.10.2006 ...............................
Na Termínovaném účtu k tomuto datu ..................
Tolik k hospodaření k 31.10. 2006 ve výdajích
Dotazy?

Rozpočet
Schválený

1 112 280,00

Po
Změnách

K 31. 10.
2006

Po úpravě
1092600,00

Kč.

870 250,00
Kč.
678 796,86
Kč.
1549046,86 -724940,00 824 106,86
-724940,00
824 106,86

Kč.
Kč.

746 918,84

Kč.

77 187,02
824 105,86

Kč.
Kč.

5. Informace o provozu obecního traktoru
Traktor – celkem …............................
Pro obec ….........................................
Obec Lhoty.........................................
Pro občany a chalupáře ….................

88 výjezdů
34 x většina zimní údržba komunikací
7x zimní údržba r.06 a 4x výjezdy před koncem roku 05
11 celkem za 13.000,-Kč.
43 x různé dovozy

6. Informace o pozemcích
Tento bod byl rozšířen o žádost majitele firmy Služby zemědělství Agrosprint pana Otakara Bubna o
vyjmutí části pozemku p.č. 294/1 ze zemědělského půdního fondu pro stavbu přístřeší ( kolny pro stroje a
zařízení). Zastupitelstvo obce vzalo tuto žádost na vědomí.
Další informace se týkala pozemků určených územním plánem pro stavbu rodinných domků , jejich
výměna, byla požádána paní Soňa Peňázová , která nám vyřizuje tyto záležitosti o sepsání těchto smluv.
Jedná se o směnu pozemků s panem Šaldou Jiřím , panem Peňázem Miroslavem a Strnadem
Miroslavem.
7. Informace o zákonu o odpadech č. 106/2005 Sb.,úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a §
16 kdy původce odpadů – obec je povinna odpady zařazovat podle druhů a kategorií a případné dopady
na obec.
Odpady za 2.1/2 r. 2006 jejich úhrada2 vlastníky, Ing. Kurka Miloš čp. 19 , a Diblík Josef čp. 64 (po
paní Ruckerové) – Hájek.
Dlužníci budou v nejbližší době vyzvání o úhradu v náhradním termínu s upozorněním, že pokud nebude
platba v tomto náhradním termínu uhrazena , bude postupováno podle OZV Čl.8 Sankce odst 1)
Není-li poplatek zaplacen ve lhůtách stanovených v čl. 7 nebo ve správné výši dle čl.6, jak stanoví tato
obecně závazná vyhláška, správce poplatku vyměří poplatek platebním výměrem a v tom případě může
být včas nezaplacený poplatek zvýšen až na trojnásobek.

8. Informace o prodej palivového dřeva a kůrovcové kulatiny.
Prodej paliva občanům
Jeřábková Milena, Polom čp.40
Čtvrtečková Marie Polom čp. 40
Bakota Miroslav Polom čp. 47
Žaba Miroslav Polom čp. 40
Buben Miroslav Polom čp. 40
Luňáček Josef Polom čp. 38
Šalda Jaroslav Polom čp. 24
Dvořáková Jana Polom čp. 34 – hospoda
Nosek Luboš Polom čp. 4
Šaldová Františka čp. 37
Jakubec Antonín čp.40

Množství
V m3
3,50
4,00
4,00
2,00
4,00
4,00
4,00
3,00
4,00
4,00
4,00

Cena
V Kč.
1050,00
1200,00
1200,00
600,00
1200,00
1200,00
1200,00
900,00
1200,00
1200,00
1200,00

Uhrazeno
Číslo
Dne
Dokladu
18.10.2006
3968

Předáno
hl. pokl.
1050,00

24.10.2006

3973

1200,00

3.12.2006
18.11.2006

13211
13203

1200,00
1200,00

27.11.2006
21.11.2006
25.11.2006

13209
13205
13207

1200,00
1200,00
1200,00

9. Informace k lesnímu hospodáři. Z řad zastupitelstva byl vznesen návrh , aby se pozvali ,jak pan
Provazník a pan Marek s tím, že každý by přednesl svoji nabídku a podle těchto by se vybral t.zv. Lesní
hospodář, který by vykonával na požádání obce tuto poradenskou činnost v obecních lesích.
10. Informace k ukončení roku dne 29.12.2006
Organizační zajištění : pozvánky , prezence , lístky na občerstvení - starosta , hudba bude uhrazena ze
sponzorského daru od pana Kapuciána
Podpis prezence zajistí : Šalda Josef, Buben Roman
název hudební skupiny : Dobrovolný svaz muzikantů
11. Přednesen návrh na schůzku se zástupcem Mikroregionu Brodec
Polomi dne 1.12.2006

