Obec Polom
Zastupitelstvo obce Polom
ZÁPIS Z 12. VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
KONANÉ 8.6.2012 OD 19:00
V BUDOVĚ MÍSTNÍHO POHOSTINSTVÍ.
Schůzi vedl starosta obce Ing. Josef Šalda (dále jen „starosta“).
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a občany na 12. veřejném zasedání.
Přítomni:
Ing. Josef Šalda, Ing. Miroslav Kozák, Martin Peňáz, Miroslav Žaba a Roman
Buben
 Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Občané: viz. prezenční listina členů zastupitelstva a občanů (Příloha č. 1)
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Starosta určil zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelem určen: Martin Peňáz
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Žaba, Ing. Miroslav Kozák
1.2. Schválení programu schůze
Starosta seznámil přítomné s programem veřejné schůze. Program schůze doplnil bod
o schválení finančního daru.
PROGRAM:
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
1.2. Schválení programu schůze
2. Závěrečný účet za rok 2011
3. Dotace na výsadbu aleje
4. Finanční dar
5. Ostatní informace
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr
Starosta vyzval přítomné zastupitele k vyjádření se k předloženému programu schůze.
Žádné další připomínky nebyly podány. Byl odhlasován program schůze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje program schůze předložený starostou obce.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Závěrečný účet za rok 2011
Starosta seznámil přítomné zastupitele a občany se závěrečným účtem za rok 2011 (s
příjmy a výdaji dle jednotlivých kapitol v roce 2011, se zprávou o přezkoumání hospodaření
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auditory Královéhradeckého kraje). Všechny přílohy závěrečného účtu dal k nahlédnutí
přítomným.
Příjmy v roce 2011
Přebytek hospodaření z roku 2010
Příjmy celkem (příjmy v r.2011+přebytek hospodaření z r. 2010)
Výdaje celkem v roce 2011
Výsledek hospodaření za rok 2011 (Příjmy – Výdaje)
Zůstatek na účtu obce k 31.12.2011

2.224.291,75,- Kč
947.027,20,- Kč
3.171.318,95,- Kč
2.211.656,35,- Kč
959.662,60,- Kč
959.662.60,- Kč

O schválení závěrečného účtu dal starosta hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje závěrečný účet za rok 2011. Uzavíráme ho
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Dotace na výsadbu aleje
Starosta seznámil přítomné s vyhlášenou výzvou na výsadbu alejí. Tento projekt byl
diskutován na veřejném zasedání v roce 2011. Jedná se o výsadbu stromů podél cesty na
Hájek. Starosta předložil rozpočet a návrh výsadby. Dále dodal, že DPH je uznatelným
nákladem projektu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje podání žádosti o dotaci na výsadbu aleje.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Finanční dar
Starosta informoval přítomné o nutnosti zakoupení nové rozhlasové ústředny v ceně
5.000,- Kč. Stará ústředna se porouchala a oprava nebyla pro obec výhodná. Tato ústředna
bude uhrazena formou finančního daru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje poskytnutí finančního daru v celkové výši 5.000,- Kč
obci Skrovnice.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Ostatní informace
-

Zastupitelstvo se dohodlo na pracovní poradě zadat zhotovení projektové
dokumentace pro výstavbu úpravny vody firmě Projecticon v ceně 34.900,- Kč bez
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-

-

-

-

DPH tak, aby bylo na akci připraveno stavební povolení, bylo požádáno o vydání
územního rozhodnutí;
Informoval o žádosti na projekt Úpravny vody, seznámil přítomné s nutností
podání žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Královéhradeckého
kraje – konkrétně části týkající se Polomi;
Vítání občánků se uskuteční 23.června 2012 od 14:00 na sále v budově místního
pohostinství;
Bude svolána schůzka s uživateli vodovodu v Hájku na 14.7.2012, bylo
dohodnuto, že bude navržena výše ročního příspěvku do fondu oprav 500,Kč/rok/chatu, u trvale přihlášených 1.000,- Kč/rok/nemovitost, starosta připraví
dopis a zašle ho zastupitelům k jeho odsouhlasení;
23.června 2012 se uskuteční v místním pohostinství pouťová zábava, hraje kapela
Absolonovi;
24.června 2012 se koná od 14:00 bohoslužba v místní kapli;
Starosta na závěr poděkoval všem, kteří se podíleli na pořádání okrskové soutěže
v požárním útoku, vyzdvihl především skvělou organizaci a zviditelnění obce
v kladném slova smyslu, všem náleží obrovské DÍKY!;
Starosta obce poděkoval Šárce Ležákové za perfektní vedení knihovny a za
zapojení mládeže do aktivního čtení;
Ukončení prázdnin proběhne 31.8.2012 na hřišti;
Paní Provazníková oznámila zastupitelstvu obce, že ukončí provoz pohostinství ke
konci měsíce září 2012, po obdržení oficiální žádosti dá starosta obci prostory
k dispozici dalšímu nájemci formou zveřejnění záměru.

6. Usnesení
Viz. samostatná příloha
7. Diskuze
8. Závěr
Starosta obce ukončil schůzi ve 20:00.

Zapisovatel:

Martin Peňáz………..dne 8.6.2012

…………………………….

Ověřovatelé:

Miroslav Žaba……....dne 8.6.2012

…………………………….

Ing. Miroslav Kozák….dne 8.6.2012

……………………………

Ing. Josef Šalda......... dne 8.6.2012

............................................

Starosta:
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