Obec Polom
Zastupitelstvo obce Polom
ZÁPIS Z 17. VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
KONANÉ 15.2.2013 OD 18:30
V BUDOVĚ MÍSTNÍHO POHOSTINSTVÍ.
Schůzi vedl starosta obce Ing. Josef Šalda (dále jen „starosta“).
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a občany na 17. 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: Ing. Miroslav Kozák, Miroslav Žaba
1.2. Schválení programu schůze
Starosta seznámil přítomné s programem veřejné schůze.
PROGRAM:
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
1.2. Schválení programu schůze
2. Příjmy a výdaje k 31.12.2012
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§
72 zákona o obcích)
4. Zpráva lesního hospodáře
5. Příspěvek MAS NAD ORLICÍ
6. Úpravna vody – výběrové řízení
7. Podání žádosti o dotaci na Úpravnu vody
8. Ostatní informace
9. Diskuze
10. Usnesení
11. Závěr
Starosta vyzval přítomné zastupitele k doplnění programu schůze. Žádné další
připomínky nebyly podány. Byl odhlasován výše uvedený 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. Příjmy a výdaje k 31.12.2012
Starosta seznámil přítomné s příjmy a výdaji od počátku roku 2012 k 31.12.2012.
1

Celkové příjmy obce v roce 2012 činí 2.094.331,16,- Kč.
Celkové výdaje obce v roce 2012 (vč. splátek úvěru 92.813,47,-) činí 2.149.275,29,- Kč.
Po přičtení celkových příjmů a odečtení celkových výdajů obce v roce 2012 bylo na účtu
obce k 31.12.2012 celkem 904.718,47,- Kč.
Zastupitelstvo obce Polom bere na vědomí hospodaření obce k 31.12.2012.
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
Starosta požádal přítomné zastupitele o navýšení svého platu o 1.000,- Kč/měsíc.
Uvedl, že v době schvalování svého platu si sám navrhl odměnu ve výši 4.000,- Kč/měsíc
s tím, že časem se časem uvidí, kolik času mu tato funkce zabere.
Přípravy různých projektů, podávání žádostí o dotace a jejich administrace jsou časově
dosti náročné. Za dobu jeho působení se mu podařilo dotáhnout do úspěšného konce
povolení k odběru podzemních vod vrtu VP3, povolení k provozování vodovodu obce
Polom, dotahuje se do svého konce dodatečná kolaudace vrtu VP3, po legislativní stránce
se uvedlo provozování vodovodu do souladu s platnými zákony a také se podařilo získat
nemalé finanční prostředky z dotačních titulů. Starosta nevyužívá cestovních náhrad ani
služebního obecního mobilu. Tyto věci si hradí sám.
Zastupitelé s navýšením platu vyjádřili souhlas. Vyjádřili pochvalu za svépomocné
přípravy projektů. Kdy například za přípravu projektu na Opravu kapličky a oživení
zvonu byla nabídka od zprostředkovatelské společnosti následující – příprava žádosti
včetně její administrace 20.000,- Kč a projektová stavební část projektu 15.000,- Kč.
Někomu se projekty můžou zdát k věci a někomu ne, nicméně se snaží využívat
současných možností. Nyní si starosta klade za veliký úkol dotáhnout do úspěšného
konce projekt Úpravny vody a Opravu kapličky a oživení zvonu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje měsíční odměnu neuvolněnému zastupiteli Ing.
Josefu Šaldovi za výkon funkce starosty obce ve výši 5.000,- Kč/měsíc s účinností od 1.března
2013.
Výsledek hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
4. Zpráva lesního hospodáře
Starosta dal slovo lesnímu hospodáři panu Liboru Provazníkovi. Pan Provazník seznámil
zastupitelstvo obce a přítomné občany s lesním hospodářstvím na katastrálním území obce
Polom. Představil plán těžby pro rok 2013. Dále zastupitele seznámil s kalkulací nákladů na
výrobu palivového dřeva a s cenami palivového dřeva v okolních obcích. Lhoty u Potštejna i
Chleny, které také spravuje, mají cenu převyšující 600,- Kč/bm. Zastupitelé se po krátké
diskuzi dohodli, že cena palivového dřeva pro letošní rok 2013 bude 400,- Kč/bm.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření v obecních lesích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje navýšení ceny palivového dřeva na 400,- Kč/bm
s účinností od 1.3.2013.
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Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Příspěvek MAS NAD ORLICÍ
O podporu tvorby strategie MAS požádala MAS NAD ORLICÍ naši obec v prosinci 2012.
Tato praxe je běžná ve více než polovině MAS v ČR a ještě více v dalších evropských
zemích. Formy jsou různé, od členského příspěvku pro obce, přes příspěvky svazků obcí po
závazné příspěvky a vklady obcí dané přímo programem (jako například v partnerské
rakouské MAS). MAS NAD ORLICÍ navrhuje formu územního příspěvku, který není
členským příspěvkem a neváže na členství. Nicméně obcím je samozřejmě členství otevřeno,
za podmínek udržení vyváženého poměru mezi členy-partnery MAS. Požadovaná výše
příspěvku je 20,- Kč/1 obyvatele/rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje pravidelný roční územní příspěvek MAS NAD ORLICÍ ve
výši 20,- Kč/1 obyvatele/rok.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6. Úpravna vody – výběrové řízení
Starosta seznámil přítomné zastupitele a občany s výsledky výběrového řízení na
Výstavbu úpravny vody a částečnou rekonstrukci vodojemu. Výběrové řízení zajišťoval pan
RNDr. Tomáš Kytlík. Celkem bylo poptáno 5 firem a 1 firma se přihlásila na základě
uveřejnění výzvy k podání nabídky na úřední desce. Celkem byly odevzdány 4 nabídky, 1
firma se omluvila vzhledem k nedostatečným referencím a 1 poptaná firma nabídku nedodala.
Nejnižší nabídkovou cenu podala firma AQUA SERVIS a.s. ve výši 1.660.144,- Kč
včetně DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje na základě doporučení komise pro posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky „Výstavba úpravny vody a částečná rekonstrukce
vodojemu“ vítězem poptávkového řízení firmu AQUA SERVIS, a.s., 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, Štemberkova 1094, IČ: 60914076 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
s vybraným uchazečem v případě přidělení dotace.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
7. Podání žádosti o dotaci na Úpravnu vody
Na zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje 28.1.2013 byla schválena změna
Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací pro obec Polom. Nyní nic nebrání v tom, aby obec
mohla podat žádost o dotaci. Výše požadované dotace bude 80% z nabídkové ceny
firmy Aqua Servis a.s. ve výši 1.328.115,- Kč a případná spoluúčast obce by činila
332.029,- Kč.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Polom schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Výstavba úpravny
vody a částečná rekonstrukce vodojemu do dotačního programu Královéhradeckého kraje
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací a pověřuje starostu obce podáním žádosti.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
8. Ostatní informace
-

-

-

Oprava kaple a oživení zvonu – v brzké době nás navštíví hodnotící komise,
1.března půjde starosta představit projekt výběrové komisi na veřejné slyšení,
začátkem března budeme vědět, zda bude žádost úspěšná
Veřejné osvětlení – starosta nechá vypracovat cenovou nabídku na rozšíření
veřejné osvětlení v obci (komunikace ke Křehkým a Noskom, dále pak
k novostavbě Žabových)
Oprava vodojemu v Hájku – bude vyčištěn vodojem a opravena rozpadlá zeď
podél schodiště
Projekt na ulici k Sauerom – starosta navrhl, aby se nechal vypracovat projekt na
opravu této komunikace včetně kanalizace a opravu vodovodu. Nechá se zde
udělat geodetické zaměření této lokality jako podklad pro projekt. Zastupitelé se
zde sejdou na místě, aby byly v obraze.

9. Usnesení
Viz. samostatná příloha
10. Diskuze
11. Závěr
Starosta obce ukončil schůzi ve 20:00.
Zapisovatel:

Martin Peňáz….…..…..dne 15.2.2013

…………………………….

Ověřovatelé:

Ing. Miroslav Kozák……..dne 15.2.2013

…………………………….

Miroslav Žaba…..…….dne 15.2.2013

……………………………

Ing. Josef Šalda.............dne 15.2.2013

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

Starosta:
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