Obec Polom
Zastupitelstvo obce Polom
ZÁPIS Z 18. VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
KONANÉ 19.4.2013 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 18. 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 31.3.2013
2.1. Rozpočtové opatření č. 1
3. Oprava kaple a oživení zvonu
4. Kronikář
5. Ostatní informace
6. Diskuze
7. Usnesení
8. 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 31.3.2013
Starosta seznámil přítomné s příjmy a výdaji od počátku roku 2013 k 31.3.2013.
Celkové příjmy obce od počátku roku 2013 do 31.3.2013 činí 573.972,34,- Kč.
Celkové výdaje obce od počátku roku 2013 do 31.3.2013 (vč. splátek úvěru 24.101,96,-)
činí 461.713,51,- Kč.
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Po přičtení celkových příjmů a odečtení celkových výdajů obce v roce 2013 bylo na účtu
obce k 31.3.2013 celkem 1.016.977,30,- Kč.
Zastupitelstvo obce Polom bere na vědomí hospodaření obce k 31.3.2013.
2.1. Rozpočtové opatření č. 1
V rozpočtu na rok 2013 starosta záměrně nepočítal s novelou zákona o rozpočtovém
určení daní. Daňové příjmy byly nastaveny na základě příjmů v roce 2012.
Starosta navrhnul zapracovat novelu zákona o RUD do rozpočtového opatření č. 1.
Výpočty pro každou obec vycházejí z hodnot celkového inkasa uvedených v zákoně o
státním rozpočtu na rok 2013. Vzhledem ke stále nejistému vývoji celkových daňových
příjmů starosta doporučil předpokládané příjmy dle pokynu snížit o 10%. Potom vychází
následující hodnoty:
Daň z přidané hodnoty
500.000,- Kč
Daň z příjmů právnických osob
235.000,- Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 235.000,- Kč
Na základě těchto předpokladů dojde k navýšení rozpočtu obce v daňových příjmech o
cca 190.000,- Kč.
Na základě RUD obec nebude v letošním roce již přispívat obci Lhotám u Potštejna na
každého žáka. V rozpočtu bylo uvažováno s částkou 77.200,- Kč.
Vzhledem k neúspěšné dotaci na výstavbu komunikace a opravu komunikací v obci
starosta navrhnul snížit výdaje na komunikace z plánovaných 400.000,- Kč na 300.000,Kč.
Příjmy z lesního hospodářství budou oproti předpokladu o cca 150.000,- vyšší než
bylo plánováno. Částka cca 68.000,- je letošním příjmem za prodej dřeva ještě v roce
2012.
Starosta předložil návrh navýšit předpokládané výdaje v kapitole pitná voda o 50.000,na 150.000,- (bude opravena vodárna v Hájku a případně i ploty v Zátvorách).
V původním rozpočtu bylo 100.000,-, kdy se předpokládaly provozní výdaje 50.000,-Kč a
50.000,- Kč do fondu oprav.
Zbylou částku navrhl starosta přesunout na projekt Oprava kapličky a oživení zvonu.
Tento projekt by tak mohl být realizován celý v letošním roce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje rozpočtové opatření č. 1 navržené starostou
obce dle jednotlivých kapitol v příjmové a výdajové části rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Oprava kaple a oživení zvonu
Starosta seznámil přítomné občany a zastupitele s výsledky poptávkového řízení. Starosta
rozeslal poptávku celkem 4 firmám. Nejlevnější nabídku předložila firma Reming s.r.o. a to
ve výši 462.846,15,- Kč bez DPH. Celková cena včetně DPH pak činí 560.043,84,- Kč.
Starosta navrhuje uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem. Práce by začaly v co
nejbližší době tak, aby se vše stihlo do pouti. Předpokladem je do pouti opravit kapličku,
v říjnu oživit zvon a zhotovit nové oplocení spolu s chodníkem. Před tím by byl nahrazen
stávající smrk za nový, menší. Mohl by se tak finančně zhodnotit v době před dušičkami.
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Starosta obce seznámil přítomné zastupitele a občany s navrženým způsobem sanace
panem L.Noskem. Sanace by znamenala navýšení nákladů o částku cca 180.000,- Kč. Po
krátké diskuzi zastupitelstvo provedení sanace dle návrhu zamítlo. Starosta vyjádřil dík za
předložený návrh.
Budou tedy provedeny drenáže kolem základů kaple spolu s nopovou fólií. Uvnitř kaple
bude spodní část omítek nahrazena sanačními maltami tak, jak tomu bylo navrženo v projektu
pro dotaci.
Zastupitelstvo se dohodlo na nové barvě fasády. Kapličce bude vrácen původní vzhled,
tedy barva žlutá s barevně odlišenými římsami.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje, na základě předložených cenových nabídek
v poptávkovém řízení, zhotovitelem akce „Oprava kapličky a oživení zvonu“ firmu Reming
s.r.o., Soukenická 1176, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 47454687 a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Zastupitelstvo dále schvaluje
vrácení původního vzhledu kaple – tedy fasádu žluté barvy s barevně odlišenými římsami.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Kronikář
Starosta seznámil přítomné zastupitele s průběhem předání Pamětní knihy obce Polom.
Dopis odstupujícího kronikáře pana PaedDr. Josefa Luňáčka byl uveřejněn na základě jeho
osobní žádosti na úřední desce obce Polom. Starosta ještě jednou poděkoval panu Luňáčkovi
za vedení kroniky.
Zdůraznil, že je zapotřebí určit nového kronikáře obce. Starosta se předběžně domluvil
s paní Ivetou Kozákovou, která byla i osobně přítomna na zasedání zastupitelstva obce. Paní
Kozáková funkci kronikáře přijala s tím, že ostatní detaily doladí se zastupiteli na poradě
v budově obecního úřadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom volí novým kronikářem obce Polom paní Ivetu Kozákovou a
zároveň paní Kozákové schvaluje roční odměnu ve výši 1400,- Kč/rok.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Ostatní informace
-

-

Starosta seznámil přítomné s cenovou nabídkou na rozšíření veřejného osvětlení
v obci
Seznámil přítomné s průběhem oprav komunikací
Informoval přítomné o tom, že dodatečné povolení stavby vrtu u koupaliště a
výtlačného potrubí se blíží ke konci, starosta již doložil všechny podklady a
10.5.2013 se bude konat kolaudace
Žádost o dotaci na výstavbu úpravny vody byla odevzdána, prošla administrativní
kontrolou a byla zařazena do pořadníku, nyní musíme pouze vyčkávat, zda bude
žádost podpořena

3

-

-

-

Starosta informoval o blížící se pouti – pouťová zábava se uskuteční v sobotu
29.6.2013 od 20:00, hrát bude pan Bohumil Šalda, v neděli 30.6.2013 od 13:00 se
bude konat bohoslužba v kapli
starosta navrhl uskutečnit na sále divadlo, zahájil jednání s Ochotnicko-čtenářskou
besedou Potštejn, mohly by být zahrány celkem 2 představení – 1 pro dospělé (na
příklad v pátek večer) a druhé pro děti v sobotu odpoledne, ochotníci mají v této
době „divadelní prázdniny“, případně by se divadelní představení konalo na
podzim při jiné příležitosti
pokud se o pouti divadlo uskuteční, vítání občánků se uskuteční v sobotu o týden
dříve ( 22.6.2013), pokud ne, bude vítání 29.6.2013
starosta seznámil přítomné s dopisem od pana Libora Provazníka a informoval je o
způsobu jeho odměňování, starosta je se službami pana Provazníka spokojený,
zastupitelstvo vzalo návrh starosty na vědomí a vyjádřilo taktéž spokojenost
s kvalitou jeho odvedené práce

6. Usnesení
Viz. samostatná příloha
7. Diskuze
Přítomní občané navrhují instalaci kamerového systému na hlídání sběrného místa
komunálního odpadu. Důvodem je neustálé odkládání odpadů mimo místa tomu určeným a
častým vznikem požáru. Nezodpovědný spoluobčan (spoluobčané) sypou do kontajneru
žhavý popel a dochází poměrně často ke vznícení kontejneru a tím i jeho poškozování.
Starosta k tomu dodal, že by možná nebylo od věci zřídit sběrné místo u stodoly, místo
oplotit a případně osázet tak, aby nebyly nádoby viditelné.
8. Závěr
Starosta obce ukončil schůzi ve 20:00.
Zapisovatel:

Martin Peňáz….…..…….dne 19.4.2013

…………………………….

Ověřovatelé:

Ing. Miroslav Kozák……..dne 19.4.2013

…………………………….

Miroslav Žaba…..…….dne 19.4.2013

……………………………

Ing. Josef Šalda.............dne 19.4.2013

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

Starosta:
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