USNESENÍ ZE 2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
konaného dne 6. 4. 2006 v zasedací místnosti OÚ v 19.00. hodin,
A) Zastupitelstvo obce Polom na svém 2. jednání schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce
2. Zastupitelstvo jednohlasně rozhodlo všemi hlasy , že volba nového místostarosty obce bude veřejným
hlasováním
3. Zastupitelstvo navrhlo na uvolněné místo místostarosty obce pana Ing. Miroslava Kozáka a následným
veřejným hlasováním byl zvolen s tímto výsledkem:
pro 4 hlasy ,proti 0 hlasů ,1 hlas se zdržel.
Pan Ing. Kozák Miroslav zvolen místostarostou obce Polom.
4. Schválilo všemi hlasy hospodaření obce s finančními prostředky k uvedenému datu, dle jednotlivých
kapitol rozpočtu na rok 2005 a jeho čerpání dle schváleného plánu prací a kulturních akcí na rok 2005 a to
na základě předloženého zápisu z výsledku přezkoumání hospodaření obce Auditory krajského úřadu..
Hospodaření obce za rok 2005 - Závěrečný účet, byl schválen zastupitelstvem obce Polom všemi hlasy
bez výhrad.

Celkové př ijmy na rok 2005 byly naplánovány
po úpr.vskutečnost
upraveném rozpočtu ve výši 1 163 680,1525,63
Kč. 1617673,87
Daňové a ostatní přijmy k 31.12.2005 jsou skutečně1617673,87
Přebytek hospodaření z roku 2004
894261,49
Celkem na účtech obce k 31.12 . 2005
2511935,36 Kč.
Po odečtení výdajů které číní k 31. 12 . 2005
-1833115,58 Kč.
Bylo na účtech obce k 31. 12. 2005
678819,78 Kč.
Na t.zv. provozním účtu bylo k 31.12........................
2005 .............. 601914,57 Kč.
Na Termínovaném účtu k tomuto datu
.......................
.................. 76905,21 Kč.
Tolik k hospodaření k 31.12. 2005 ve výdajích a

5. Návrh rozpočtu na rok 2006 ve výdajích a přijmech
Plán prací a kulturních akcí v návaznosti na připravený rozpočet.
Zastupitelstvo obce projednalo dle jednotlivých kapitol návrh rozpočtu na rok 2006 ve výdajích a
přijmech v návaznosti na plán prací a kulturních akcí. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný.
Přijmy ve výši 1 112 290,-Kč.

Výdaje ve výši 1 112 290,-Kč.

Rozpočet na rok 2006 byl schválen všemi hlasy zastupitelstva.

6. Úhrada poplatku 2,-Kč. na osobu trvale přihlášenou ,t.j. 236,-Kč. popl. k účasti v soutěži Vesnice roku
2006.
Schváleno jednohlasně členy zastupitelstva
7. Zastupitelstvo obce schválilo jednohlasně příspěvek ve výši 5.000,-Kč.na nákup pojízdného stolu na
stolní tenis pro malé děti sportovního klubu TTC Lhoty u Potštejna , při ZŠ.
B) Bere na vědomí:
1. Nastoupení náhradníka za zaniklý mandát čl. zastupitelstva
Podle výsledků voleb z listopadu roku 2002 se náhradníkem stává od 29.3.2006 pan Jiří Šalda (§ 56
zákona č. 491/2001 Sb.,)
Odst.(1) Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z
kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle §45 odst. 5, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo
k zániku mandátu.
2. Hospodaření obce k 28.2.2006 , Výdaje - Přijmy
Starosta obce seznámil zúčastněné s hospodařením obce k 28.2.2006 , Zastupitelstvo obce vzalo na
vědomí rozbor tohoto hospodaření.
3. Nabídku ,Finance Zlín ,firmou zabývající se obchodováním s cennými papíry o možnosti prodeje 200
ks. akcií ČS. spořitelny ,které obec vlastní nabízí cenu 360,- Kč./akcie.
C) Zastupitelstvo pověřuje :
Starostu obce k jednání s případnými dalšími obchodníky s cennými papíry pro zjištění možnosti prodeje
za výhodnější cenovou nabídku tyto akcie.
Starostu obce k sepsání darovací smlouvy mezi Obcí Polom a sportovním klubem TTC Lhoty u
Potštejna za účelem převodu těchto finančních prostředků na účet sportovního klubu TTC.
D) Zastupitelstvo na svém jednání dne 6.4.2006 zamítá - neschvaluje
Úhradu Faktury od Firmy Tomáš Vomáčka Široký Důl 66, na výši 195 117,-Kč. Viz odůvodnění v
zápise .

