Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Polom
konaného dne 6. 4. 2006 v 19 hodin
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Na jednání přítomno: 5 členů zastupitelstva a 0 občanů
Zapisovatelem z dnešního jednání určen: pan Ing. Kozák Miroslav
Jednání řídil: pan Jakubec Antonín starosta obce
Vzhledem k tomu,že je přítomno: 5 členů zastupitelstva dnešní jednání je usnášeni schopné.
Ověřovatelé zápisu: Buben Miroslav, Peňáz Miroslav
2. Veřejná schůze zastupitelstva obce se koná dne 6.4.2006 v 19 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Program:
1. Zahájení
2.Předání osvědčení o tom, že se stal náhradník členem zastupitelstva obce 3. Volba místostarosty obce
3. Volba místostarosty obce
4. Hospodaření obce k 28.2.2006, příjmy + výdaje
5. Hospodaření obce k 31. 12. 2005, přijmy + výdaje
Předložení zápisu z přezkoumání hospodaření auditory KÚ
6. Návrh rozpočtu na rok 2006
Plán prací a kulturních akcí na rok 2006
7. Přihlášení do soutěže vesnice roku 2006
- Pravidla soutěže - příspěvek
- Přihláška
- Charakteristika
8. Ostatní informace
– informace o provedených pracech v návaznosti na plán prací na rok 2005
– posouzení faktury ze dne 19.12.2005, splatnost 30.12.2005 - bazén
- majetková a provozní evidence - zpracoval VaK Jablonné
požádat o koncesi KÚ HK
ukončení roku 2005, termín, hudba, 28.12.2005 9. Diskuse 10. Usnesení 11. Závěr
9. Diskuze
10.Usnesení
11. Závěr
* připomínky k dnešnímu programu: nebyly
* Případné návrhy na jeho doplnění - rozšíření - schválení pozměňovacích návrhů: nebyly podány
Hlasování - schválení programu jako celku: chváleno všemi hlasy zast. Obce.

K bodu 1) Zahájení
Schůzi zahájil a řídil starosta obce Jakubec Ant. v 19,00 hodin za přítomnosti všech členů zastupitelstva.
K bodu 2) Nastoupení náhradníka za zaniklý mandát čl. zastupitelstva
Po přivítání a úvodním slovu připomněl ještě jednou pan starosta, že úmrtím Vladimíra Myšáka zaniká i
mandát člena zastupitelstva . Seznámil přítomné ,že podle výsledků voleb z listopadu roku 2002 se
náhradníkem stává od 29.3.2006 pan Jiří Šalda (§ 56 zákona č. 491/2001 Sb.,)
Odst.(I) 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.
Pan Jiří Šalda , jako nastupující složil předepsaný slib čl. zastupitelstva v tomto znění:" Slibuji věrnost
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a
jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
A tento vlastnoručně podepsal. Po tomto aktu bylo předáno novému členu zastupitelstva Osvědčení o
zvolení člena zastupitelstva. Nebyly podány žádné návrhy k doplnění nebo změnu dalších bodů schůze.
Další program byl chválen beze změny všemi členy zastupitelstva.
K bodu 3) Volba místostarosty obce
Touto událostí, úmrtím čl. zastupitelstva došlo nejen k zániku mandátu ,ale pan Vladimír Myšák zastával i
funkci místostarosty obce.
Zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy, že volba nového místostarosty obce bude veřejným hlasováním.
Zastupitelstvo navrhlo na uvolněné místo místo starosty 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.
K bodu 4) Hospodaření obce k 28.2.2006, Výdaje - Přijmy - rozpočt. provizorium
Příjmy k 28.2.2006 ve výši 128393,49, Výdaje k 28.2.2006 ve výši 160774,07
Starosta obce seznámil zúčastněné s hospodařením obce k 28.2.2006, Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
rozbor tohoto hospodaření.
K bodu 5) Hospodaření obce k 31.12.2005, Výdaje - Příjmy -zveřejněno 13.3.2006
sejmuto 5.4.2006
Celkové přijmy na rok 2005 byly naplánovány po
upraveném rozpočtu ve výši
1163680,- Kč. 1525,63
Daňové a ostatní příjmy k 31.12.2005 jsou skutečně
Přebytek hospodaření z roku 2004
Celkem na účtech obce k 31.12.2005
Po odečtení výdajů které číní k 31. 12.2005
Bylo na účtech obce k 31.12.200
Na t.zv. provozním účtu bylo k 31.12. 2005
Na Termínovaném účtu k tomuto datu

skutečnost.
1617673,87
1617673,87
894261,492
2 511 935,36
-1 833 115.58
678 819. 78. Kč.
601 914,57 Kč.,
76 905,21 Kč.

Zpráva z kontroly hospodaření Auditory KÚ za rok 2005
zveřejněno 13.3.2006
sejmuto 5.4.2006

Zastupitelstvo obce projednalo a 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 - viz. příl.Audit. Hospodaření obce za rok 2005 - Závěrečný účet, byl
schválen zastupitelstvem obce Polom všemi hlasy bez výhrad, viz. příl. hospodaření.
K bodu 6) Návrh rozpočtu na rok 2006 ve výdajích a přijmech-zveřejněno 13.3.2006
sejmuto 5.4 .2006
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 1112 290,-Kč.
Výdaje ve výši 1112 290,-Kč.
Rozpočet na rok 2006 byl schválen všemi hlasy zastupitelstva.
K bodu 7) Přihlášení do soutěže vesnice roku 2006
Starosta obce seznámil přítomné se zaslanými pravidly Krajským úřadem pro účast v soutěži vesnice roku
2006. Úhrada poplatku 2,-Kč. na osobu trvala přihlášenou ,tj. 236,-Kč. popl. byl uhrazen. Dále bylo
provedeno seznámení s charakteristikou obce ,jejím popisem a obrazovou dokumentací o obci, vše
odesláno el. pštou a obyč. poštou na KÚ RK.
K bodu 8) Ostatní informace
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou ,Finance Zlín ,firmou zabývající se obchodováním s
cennými papíry o možnosti prodeje 200 ks. akcií ČS. spořitelny ,které obec vlastní za cenu 360,Kč./akcie.
Zastupitelstvo pověřilo starostu obce k jednání s případnými dalšími obchodníky s cennými papíry pro
zjištění možnosti prodeje za výhodnější cenovou nabídku za tyto akcie.
Dále starosta obce v tomto bodě seznámil zastupitele se žádostí sportovního klubu TTC Lhoty u Potštejna ,
při ZŠ o sponzorský příspěvek na nákup pojízdného stolu na stolní tenis pro malé děti.
Zastupitelstvo obce schválilo všemi hlasy vyhovět žádosti a schválilo příspěvek ve výši 5.000,-Kč. na
nákup tohoto zařízení.
Zároveň pověřuje 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.
Dále v tomto bodu byla projednána zaslana faktura se splatností 30.12.2005 kterou obdržela obec za práce
na bazénu ve výši 195 117, Kč.
Tato faktura byla dodána jako doplatek na zhotovení bazénu. Jak informoval pan starosta s fakturou
nebyly zaslány dodací lístky s cenou a množstvím materiálu zpracovaného na této stavbě.Faktura je značně
předražená a podle diskuze čl. Zastupitelstva objem prací a materiálu neodpovídá výši finančních
prostředků.Dne 5.4.2006 byl na firmu pana Vomáčky zaslám i-meil kde bylo uvedeno negativní stanovisko
k této faktuře. Zastupitelstvo obce hlasováním zamítlo úhradu tak vysoké částky, předpoklad byla výše
faktury do výše nabídkové ceny tak jak bylo odsouhlaseno, už z důvodu že některé práce, jako opěr. Zeď
předražené.S firmou nebyla sepsán žádný dodatek ke smlouvě o navýšení ceny za dílo ani objednány více
práce.
Veřejné hlasování k neuhrazení faktury na částku 195 117,-Kč.
pro neuhrazení 5 hlasů ,proti 0 hlasů , 0 zdrželo

K bodu 9) Diskuse
K bodu 10) U snesení
K bodu 11) Závěr
Starosta obce ukončil schůzi zastupitelstva v 22.30 hodin.

Ověřovatelé: Buben Miroslav, Peňáz Miroslav
::

Zapisovatel: Ing. Kozák Miroslav

