Obec Polom
Zastupitelstvo obce Polom
ZÁPIS Z 24. VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
KONANÉ 2.5.2014 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 24. 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: Roman Buben, Miroslav Žaba
1.2. Schválení programu schůze
Starosta seznámil přítomné s programem veřejné schůze. Program schůze starosta
doplnil o schválení Zadání výběrového řízení, Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene, došlé žádosti.
PROGRAM:
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
1.2. Schválení programu schůze
2. Příjmy a výdaje k 31.3.2014
3. Schválení přijetí dotace a smlouvy o poskytnutí dotace z POV 2014 Král.kraje
4. Zadání výběrového řízení
5. Oprava vodovodu v ulici do Zátvor
6. Oprava kanalizace v ulici do Zátvor
7. Pouť 2014
8. Ekokom-schválení nové Smlouvy o zajištění zpětného odběru odpadů a
dodatku č. 1 k této smlouvě
9. Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
10. Došlé žádosti
11. Ostatní informace
11.1. Oprava kapličky a oživení zvonu – kontrola SZIF
11.2. Dokončení projektu na rozšíření veřejného osvětlení v obci
11.3. Oprava vodovodu v Hájku
11.4. Dodatečná kolaudace obecní stodoly
12. Diskuze
13. Usnesení
14. Závěr
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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 31.3.2014
Starosta seznámil přítomné s příjmy a výdaji od počátku roku 2014 k 31.3.2014.
Celkové příjmy obce od počátku roku 2014 k 31.3.2014 činí 519.436,27,- Kč.
Celkové výdaje obce od počátku roku 2014 k 31.3.2014 (vč. splátek úvěru 25.359,87,-) činí
898.839,80,- Kč.
Po přičtení celkových příjmů a odečtení celkových výdajů obce od počátku roku 2014 bylo
na účtech obce k 31.3.2014 celkem 581.333,33,- Kč.
Zastupitelstvo obce Polom bere na vědomí hospodaření obce k 31.3.2014.
3. Schválení přijetí dotace a smlouvy o poskytnutí dotace z POV 2014 Král.kraje
Projekt Výspravy obecních komunikací Polom byl podpořen v rámci dotačního titulu
Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje 2014 částkou ve výši 360.000,- Kč.
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o poskytnutí dotace z Rozpočtu královéhradeckého
kraje z Krajského programu obnovy venkova – dotační titul 2.
V rámci akce by měly být provedeny opravy živičných komunikací v obci a další souvislý
úsek cesty na Hájek.
Výsprava komunikací se uskuteční v letních měsících 2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje přijetí dotace od Královéhradeckého kraje z POV
2014 – dotační titul 2, na akci Výspravy obecních komunikací Polom, ve výši 360.000,- Kč,
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy
o poskytnutí dotace. Dále schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce Polom na
dofinancování celé akce.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
4. Zadání výběrového řízení
Starosta doporučil zastupitelstvu obce pověřit vyhotovením výběrového řízení na akci
Výspravy obecních komunikací Polom panu RNDr. Tomáši Kytlíkovi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje zahájení výběrového řízení na akci Výspravy
obecních komunikací Polom a pověřuje jejím zhotovením pana RNDr. Tomáš Kytlíka.
Výsledek hlasování: PRO 5 , PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Oprava vodovodu v ulici do Zátvor
Vzhledem k poskytnuté dotaci na výspravy obecních komunikací je vhodné opravit i
vodovod v ulici do Zátvor. Komunikace se zde nachází ve špatném stavu a vodovod taktéž.
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Starosta oslovil 3 firmy s žádostí o vypracování cenové nabídky na výměnu vodovodu.
Nejlevnější nabídku předložila firma Aquaservis Rychnov nad Kněžnou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje zadání výměny vodovodu v ulici do Zátvor firmě
Aquaservis Rychnov nad Kněžnou dle cenové nabídky ve výši 111.617,- Kč a pověřuje
starostu obce sepsáním smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
Výsledek hlasování: PRO 5 , PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Oprava kanalizace v ulici do Zátvor
Zde je problém obdobný jako s vodovodem. Bylo by vhodné provést opravu kanalizace
před zhotovením nové komunikace. Starosta předložil cenovou nabídku na materiál.
6.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje koupi materiálu na opravu kanalizace v ulici do
Zátvor.
Výsledek hlasování: PRO 5 , PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
7. Pouť 2014
V letošním roce pouť vychází na víkend 28.-29.6.2014. V sobotu bude od 10:00 loutkové
divadlo pro děti, odpoledne bude kulturní program SDH Polom v rámci oslavy výročí 120let
od založení SDH Polom, večer pouťová zábava. V neděli do 15:00 bohoslužba v místní kapli.
8. Ekokom-schválení nové Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů a dodatku č. 1 k této smlouvě
Starosta seznámil zastupitele s novou Smlouvou o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů a dodatkem č. 1 k této smlouvě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů se společností Ekokom a.s. a pověřuje starostu podepsání smlouvy a
dodatku ke smlouvě.
Výsledek hlasování: PRO 5 , PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
9. Schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Tato smlouva se týká výstavby přípojky NN k pozemku parc.č.313/1. Věcné břemeno
se týká podzemního kabelového vedení pod obecní komunikací. Přípojka bude provedena
zemním protlakem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu přípojky NN
k parc.č. 313/1 a pověřuje starostu podepsání smlouvy.
Výsledek hlasování: PRO 5 , PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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10. Došlé žádosti
Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Ladislava Bubna o prodej obecního pozemku a
pana Jiřího Šaldy s žádostí o zřízení vodovodní přípojky. Již dříve zažádal o zřízení přípojky
manželé Fialovi.
Zastupitelé si prověří stávající situaci u pana Bubna.
Zřízení vodovodních přípojek je možné pouze za finančního spolupodílení se na zřízení
prodlouženého vodovodního řadu. V tomto smyslu odpoví starosta žadatelům.
11. Ostatní informace
- Oprava kapličky a oživení zvonu – starosta seznámil přítomné s provedenou
kontrolou SZIF, dotace by měla být proplacena do 3 měsíců
- Byl dokončen projekt na rozšíření veřejného osvětlení v obci, projekt bude podán
na Stavební úřad do Vamberka
- Oprava vodovodu v Hájku – bylo provedeno pročištění vodovodního potrubí,
problém vodovodu v Hájku byl diskutován, byly opětovně probrány varianty
vyřešení tohoto problému, zastupitelstvo se při poslední schůzce s chalupáři
přiklonilo k názoru většiny (zachování stávajícího vodovodu), nové zastupitelstvo
by se mělo tímto problémem zabývat a svolat novou schůzku s chalupáři na toto
téma
- Dodatečná kolaudace stodoly-starosta byl nucen legalizovat obecní stodolu, nechat
vyhotovit geometrický plán a pasport stodoly, bez tohoto kroku by nebylo možné
prodat stavební parcelu panu Hejlovi
- Prodej stavební parcely 313/5 (vedle pana Žaby) – bude zadán realitní kanceláři
12. Usnesení
Viz. samostatná příloha
13. Diskuze
Pan Kubec navrhl zastupitelům, že by vystavoval na obecní nástěnce kopii kroniky obce
Polom (1x týdně 4 listy). Návrh na uveřejnění v elektronické podobě na obecních stránkách
bylo zamítnuto.
14. Závěr
Starosta obce ukončil schůzi v 19:15
Zapisovatel:

Martin Peňáz..….…..…..dne 2.5.2014

…………………………….

Ověřovatelé:

Roman Buben…………..dne 2.5.2014

…………………………….

Starosta:

Miroslav Žaba……..….dne 2.5.2014

……………………………

Ing. Josef Šalda.............dne 2.5.2014

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