Obec Polom
Zastupitelstvo obce Polom
ZÁPIS Z 26. VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
KONANÉ 19.9.2014 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 26. veřejném zasedání.
Přítomni:
Ing. Josef Šalda, Ing. Miroslav Kozák, Miroslav Žaba, Roman Buben, Martin
Peňáz
 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: Ing. Miroslav Kozák
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Žaba, Roman Buben
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 30.6.2014
2.1. Rozpočtové opatření č. 5
3. Žádost o koupi pozemku
4. Shrnutí volebního období 2010-2014
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 30.6.2014
Starosta seznámil přítomné s příjmy a výdaji od počátku roku 2014 k 30.6.2014.
Celkové příjmy obce od počátku roku 2014 k 30.6.2014 činí 1.964.082,80,- Kč.
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Celkové výdaje obce od počátku roku 2014 k 30.6.2014 (vč. splátek úvěru 51.009,90,-) činí
1.626.632,85,- Kč.
Po přičtení celkových příjmů a odečtení celkových výdajů obce od počátku roku 2014 bylo
na účtech obce k 30.6.2014 celkem 1.247.176,91,- Kč.
Zastupitelstvo obce Polom bere na vědomí hospodaření obce k 30.6.2014.

2.1. Rozpočtové opatření č. 5
Starosta seznámil přítomné s nutností provedení rozpočtového opatření dle jednotlivých
kapitol v příjmové a výdajové části.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje rozpočtové opatření č. 5 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
Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Fibicha o koupi pozemku parc.č. 313/5 za účelem
výstavba rodinného domu pro trvalé bydlení. Záměr obce prodat pozemek byl uveřejněn.
Dohodnutá cena činí 115,- Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje prodej pozemku parc.č. 313/5 panu Kamilu Fibichovi za
cenu 115,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Shrnutí volebního období 2010 - 2014
Starosta krátce shrnul uplynulé volební období. V uplynulém volební období se obci podařilo
získat dotace v celkové výši 2.600.000,- Kč. Za největší úspěch považuje výstavbu úpravny vody
a částečnou rekonstrukci vodojemu. Dále byla opravena kaple a oživen zvon, vysázena alej do
Hájku, provedena částečná oprava budovy čp. 34, vylepšen sportovní areál, zhotovena nová
příjezdová komunikace na Dílkách atd. Podařil se dodatečně zkolaudovat vrt a obecní stodola,
bylo vyřízení povolení k provozování vodovodu na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje a
povolení k odběru podzemních vod z vrtu u koupaliště. Nemalé finanční prostředky byly vloženy
i do oprav vodovodního řadu. Byl vypracován a schválen Plán financování obnovy vodovodu.
V závěru období budou ještě provedeny výspravy obecních komunikací za přispění
Královéhradeckého kraje.
Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za skvělou spolupráci v končícím volebním
období 2010-2014, veliké díky patří i SDH Polom, který se podílí nemalou měrou na kulturním
dění v obci.

5. Ostatní informace
-

27.9.2014 od 15:00 Vítání občánků
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-

27.9.2014 Posvícenská zábava od 20:00
Perlička na závěr – počet trvale bydlících obyvatel k 12.9.2014 činil 130

6. Usnesení
Viz. samostatná příloha
7. Diskuze
8. Závěr
Starosta obce ukončil schůzi v 18:15
Zapisovatel:

Ing. Miroslav Kozák.…....…..dne 19.9.2014

………………………….

Ověřovatelé:

Miroslav Žaba……………….dne 19.9.2014…………………………….
Roman Buben……….…..….dne 19.9.2014 …………………………

Starosta:

Ing. Josef Šalda......................dne 19.9.2014 ............................................

3

