Obec Polom
Zastupitelstvo obce Polom
ZÁPIS Z 23. VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
KONANÉ 9.3.2014 OD 17:00
V BUDOVĚ MÍSTNÍHO POHOSTINSTVÍ.
Schůzi vedl starosta obce Ing. Josef Šalda (dále jen „starosta“).
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a občany na 21. veřejném zasedání.
Přítomni:
Ing. Josef Šalda, Ing. Miroslav Kozák, Peňáz Martin, Miroslav Žaba a Roman
Buben
 Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluveni:
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, David Hejl
1.2. Schválení programu schůze
Starosta seznámil přítomné s programem veřejné schůze. Program schůze starosta
doplnil o projednání zrušení žádosti o odprodej pozemku parc.č. 313/5, koupě dvoukolky a
o zprávu lesního hospodáře.
PROGRAM:
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
1.2. Schválení programu schůze
2. Příjmy a výdaje k 31.12.2013
2.1. Rozpočtové opatření č. 1
3. Žádost o koupi pozemku
4. Smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih
5. Zrušení žádosti o odprodej pozemku parc.č. 313/5
6. Zpráva lesního hospodáře
7. Koupě dvoukolky
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.
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2. Příjmy a výdaje k 31.12.2013
Starosta seznámil přítomné s příjmy a výdaji v roce 2013.
Celkové příjmy obce v roce 2013 činily 3.898.92189,- Kč.
Celkové výdaje obce v roce 2013 (vč. splátek úvěru 97.856,94,-) činily 3.842.903,50,- Kč.
Po přičtení celkových příjmů a odečtení celkových výdajů obce v roce 2013 bylo na účtech
obce k 31.12.2013 celkem 960.736,86,- Kč.
Zastupitelstvo obce Polom bere na vědomí hospodaření obce k 31.12.2013.
2.1. Rozpočtové opatření č. 1
Starosta seznámil přítomné s nutností provedení rozpočtového opatření dle jednotlivých
kapitol v příjmové a výdajové části. Rozpočtové opatření se týká poskytnutí dotace na správu
obecního úřadu. Rozhodnutí o poskytnutí dotace přišlo až v lednu 2014. Tato dotace tedy nemohla
být v návrhu rozpočtu na rok 2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje rozpočtové opatření č. 1 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. Žádost o koupi pozemku
Pan starosta seznámil zastupitele žádostí pana Davida Hejla o koupi obecního pozemku
parcelní číslo 62/1 v katastrálním území Polom u Potštejna za účelem výstavby rodinného
domu pro trvalé bydlení. Pan Hejl si dá na obecní úřad žádost o připojení na obecní vodovod.
Místo připojení určí starosta, přípojku si pan Hejl nechá provést na vlastní náklady.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje prodej pozemku parc.č. 62/1 v katastrálním území
Polom u Potštejna za účelem výstavby rodinného domu pro trvalé bydlení panu Davidu
Hejlovi v ceně 10,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o poskytnutí dotace na nákup knih (dokumentů)
do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na nákup knih
(dokumentů) do výměnných fondů v rámci regionálních knihovnických služeb a poskytnutí
finanční dotace ve výši 1.700,- Kč za rok. Zastupitelstvo obce Polom pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: PRO 5 , PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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5. Zrušení žádosti o odprodej pozemku parc.č. 313/5
Starosta seznámil přítomné zastupitele s žádostí manželů Libotovských o Zrušení žádosti
o odprodej pozemku parc.č. 313/5 v k.ú. Polom u Potštejna.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom ruší prodej pozemku parc.č. 313/5 v kat.území Polom u
Potštejna manželům Libotovským a zároveň ruší i usnesení č. 4 z 19.veřejné schůze
zastupitelstva obce Polom konané dne 26.6.2013.
Výsledek hlasování: PRO 5 , PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6.

Zpráva lesního hospodáře

Pan Libor Provazník přednesl zprávu o hospodaření v lesích v roce 2013. Seznámil
přítomné zastupitele a občany s objemy provedené těžby, zmínil také všechny odběratele
dřeva, krátce podal zprávu i o pěstební činnost v roce 2013. Na závěr uvedl plán těžební i
pěstební pro rok 2014.
Zastupitelstvo obce Polom bere na vědomí hospodaření v obecních lesích v roce 2013.

7. Koupě dvoukolky
Starosta seznámil přítomné zastupitele s jeho záměrem o koupi dvoukolky od pana
Myšáka. Zastupitelé se dohodli, že dvoukolka u stodoly bude prodána a dvoukolka na
hasičskou stříkačku se zkusí prodat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje koupi dvoukolky od pana Myšáka v ceně 3.000,- Kč.
Výsledek hlasování: PRO 5 , PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
8. Ostatní informace
-

13.3.2014 se uskuteční kolaudace úpravny vody, odebrané vzorky vody jsou
vyhovující
V současné době se zpracovává vlastní Program obnovy vesnice POLOM
Starosta seznámil přítomné s možným záměrem vypracování studie zástavby
v lokalitě na Dílkách
Byla opravena část kanalizace kolem č.p. 12
28.6.2014 – oslava výročí 120 let od založení SDH Polom, pouťová zábava
26.7.2014 - připomenutí památky obětem I.světové války k výročí 100 let od
začátku I.světové války
Starosta podal žádost o VPP na Úřad práce v Rychnově nad Kněžnou, mzda
zaměstnanců bude proplácena úřadem práce, obec tito pracovníci vyjdou na
minimální náklady
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-

-

Výběrové řízení na opravu rybníčka v návsi nebylo provedeno, k žádosti o dotaci
bylo nutné doložit i stanovisko z hlediska Plánu oblasti horního a středního Labe a
stanovisko správce vodního toku, jedná se o záležitost, která potřebuje více času,
vypracovaný projekt zůstane v šuplíku připravený pro jiné výzvy.
Vzhledem k nové legislativě bude znovu uveřejněn záměr obce pronajmout
budovu čp. 34
Starosta navrhl stanovit pro příští volební období počet zastupitelů 7, tato věc bude
projednána na příštím veřejném zasedání

9. Usnesení
Viz. samostatná příloha
10. Diskuze
Jiří Šalda podal ústní žádost o zřízení vodovodní přípojky na Dílkách. Starosta mu
doporučil podat písemnou žádost na obecní úřad. Pan Kubec navrhl termín připomenutí
památky obětem I.světové války na 26.7.2014, protože I.světová válka byla vyhlášena
26.7.1914.
V diskuzi byl projednán i možný záměr s budovou čp. 34, tato záležitost bude ponechána
na nové zastupitelstvo.
11. Závěr
Starosta obce ukončil schůzi v 18:40
Zapisovatel:

Martin Peňáz..….…..…..dne 9.3.2014

…………………………….

Ověřovatelé:

Roman Buben…………..dne 9.3.2014

…………………………….

Ing. Miroslav Kozák….dne 9.3.2014

……………………………

Ing. Josef Šalda.............dne 9.3.2014

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

Starosta:
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