Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Polom
konaného – středa , dne 22.9. 2010 v 18 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Na jednání přítomno: 5

členů zastupitelstva a 2

Zapisovatelem z dnešního jednání určen:

občan- (né)- (nů) , viz. Prezenční listina

pan Ing. Miroslav Kozák

Jednání řídil : pan Jakubec Antonín starosta obce
Vzhledem k tomu, že bylo přítomno:

5

členů zastupitelstva

Veřejné jednání zastupitelstva obce je : usnášení schopné
Ověřovateli zápisu určeni: pan Martin Peňáz a pan Roman Buben
3.Veřejná schůze zastupitelstva obce se koná dne 22.9.2010 v 18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Program:
1. Zahájení
● Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Hospodaření obce k 31.8.2010
Přijmy + výdaje + rozpočtové opatření- úprava rozpočtu
3. Žádost o koupi st. Pozemku
Ing. Miloš Kurka
Žadatel Jaroslav Kašpar Potštejn – pro syna
4. Ostatní informace
Skládka nepotřebného dřeva a dřevního odpadu - „čarodějnice“
Využití obecního traktoru
Prodej palivového dřeva
Účast na setkání rodáků
Účast na akci t.zv.ukončení práznin
Zhodnocení volebního období
5. Diskuze
6. Usnesení
7. Závěr
Připomínky k dnešnímu programu : nebyly podány
Případné návrhy na doplnění – návrhy k rozšíření,změně, programu k jednání: nebyly podány
Změna programu:

nebyla navržena

Hlasování o programu, pro :

5 ,// proti

0

//

zdrželo se

0 ,// hlasů

Bod č. 1 Zahájení
Pan starosta přivítal členy zastupitelstva a daší přítomné občany.
Připomenul, že Zapisovatelem z dnešního jednání je : pan Ing. Miroslav Kozák
Ověřovateli zápisu byli jmenováni:

pan Martin Peňáz a pan Roman Buben

Bod č. 2 Hospodaření obce k 31.8.2010
●

výdaje + přijmy

Seznámení
Daňové a ostatní přijmy k 31.8.2010 jsou ..........

●

82,80%

Nna účtě obce k 31.8.2010 bylo ...........................

980 475,94
954 415,69

Na předpokládaný rozpočet ve výdajích na rok
v upraveném
2010 v celkové výši ...................................................... 1 183 800,00 1 279 743,00
jsou skutečné výdaje k 31.8.2010 .....................
940 081,32
čerpáno % 79,40
Zastupitelstvo obce a přítomní občané byli seznámeni z hospodařením obce ve výdajové a přijmové části
rozpočtu , dle jednotlivých kapitol k 31.8.2010.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.1, dle jednotlivých kapitol v přijmech a výdajích.
Hlasování o rozpočtovém opatření, pro :

5 ,// proti

0

//

zdrželo se

0 ,// hlasů

Bod č. 3. Žádost o koupi Pozemku
Žadatelem je Jaroslav Kašpar Potštejn – pro syna (není mu ještě 18 let) za účelem výstavby rodinného
domku.
Dále Ing. Miloše Kurky čp. 19 Polom, tady se jedná o část pozemeku u hasičárny.Tak jak to v současné
době užívá.
Panu Kašparovi bylo oznámeno:
Cena pozemku je 10,-Kč/m2, Dále byl kupujicí seznámen s tím, že pokud se vyskytnou např. na zřízení
N.N. ,nebo komunikaci finanční více náklady bude podíl 1:1 (s ohledem k ceně pozemku), a obec potom
tyto finanční prostředky připočítá k ceně za druhou st. parcelu.
Pan starosta po dohodě se zástupci obce navrhuje zastupitelstvu obce aby hlasováním rozhodlo ,odložit
toto rozhodnutí o majetkových věcech a nechat rozhodnutí na novém zastupitelstvu zvoleném v
nadcházejících Komunálních volbách.
Hlasování o odložení hlasování o žádosti pana Jaroslava Kašpara z Potštejna k prodeji st. č.313/5 a
část 313/2 a žádost pana Ing. Miloše Kurky čp. 19 Polom k odprodeji části pozemku za hasičárnou.
, pro :

5

,// proti

0 , // zdrželo se

0 ,// hlasů

Bod č. 4 Ostatní informace
Skládka k uložení nepotřebného dřeva a dřevního odpadu - „čarodějnice“
Na poslední 2. schůzi pan starosta informoval o žádosti pana Jiřího Motyčky i když on není majitelem
nemovitosti - pole , (je jim pan MUDr. Motyčka), o ukončení skládky k uložení nepotřebného dřeva a
dřevního odpadu - tzv. Čarodějnic, z důvodu osázení obvodu pole dřevinami.
Skládka byla odstraněna a uklizena místní firmou Agrosprint servis za což poděkoval, a uvedl, i když
není přímo povinností obce zajišťovat likvidaci a ukládání tohoto odpadu, tak je třeba vytipovat místo k
opětnému ukádání tohoto dřevního odpadu a to nejlépe na obecním pozemku.
Na zřízení této skládky navrhoval místo naproti bývalé skládce , a uvedl, , že prostor za tím hlohovým
keřem na obecním pozemku, by vyhovoval.
Po zvážení všech argumentů , rozhodlo zastupitelstvo obce hlasováním o dočasném zrušení této skládky.
Odůvodnění: Na tuto skládku nepotřebného dřevního odpadu byly ukládány i odpady, které na tuto
kládku nepatřily, jako např. pneumatiky, různé plastové díly a sedačky z automobilu a podobně.

Hlasování o zrušení skládky na nepotřebný dřevní odpad a větvě
, pro :

5

,// proti

0 , // zdrželo se

0 ,// hlasů

Pozn: Zastupitelstvo obce uvažuje o přemístění této skládky na obecní pozemek a místo bude určeno
během měsíce února 2011.
Využití obecního traktoru
- Pro občany 35 x , - dovozy dřeva a různých materiálů
- Pro obec 55x , - zimní údržba místních komunikací, sečení a pod.
Prodej palivového dřeva občanům
–
25 občanů
Účast na setkání rodáků
-celkem 150 zůčastněných 75 místních a 75 rodáků
Účast na akci t.zv.ukončení práznin
-celkem 107 zůčastněných místních občanů a chalupářů
Bod č. 4 ukončil pan starosta stručným zhodnocením volebního období 2006 – 2010 a uvedl:
„Dnem 16. října končí další volební období. Každé z nich přináší obci určité změny, ale i zlepšení. Rozsah
změn a přínosů je různý. Nerad bych ale srovnával. Posouzení ponechávám na voličích. Jim náleží největší
právo porovnání a oni nejlépe ví zda ti, kterým dávají důvěru, splňují jejich očekávání a snaží se o zdárný
rozvoj své obce.
Za sebe i za členy zastupitelstva doufám mohu říci, a veřím , že že jsme se snažili po celou dobu
volebního období vykonávat svoje funkce jak nejlépe jsme dovedli, finanční prostředky vynakládat co
nejúčelněji, aby jejich využití bylo směřováno vždy ve prospěch obce a občanů a nedocházelo ke
zbytečnému plýtvání. I když názory zastupitelstva nebyly vždy jednotné, závěry v rozhodování a usnesení
směřovaly vždy jednotným směrem. Nepodaří se však někdy i při sebevětší snaze udělat vše tak, jak
bychom si představovali. Platná legislativa to mnohdy neumožní a přebujelá administrativa velice ztíží.

Přesto si myslím, že toto volební období lze považovat za velmi úspěšné.
Chtěl bych proto poděkovat všem zastupitelům, za práci, kterou odvedli v tomto volebním období za
sdílení, podporu v prosazování a realizaci společných záměrů.
V prosazování a uskutečňování komunální politiky je však nutná i součinnost občanů. A proto děkuji i všem
občanům, kteří se každý svým dílem přičinil o dobrý chod obce, prací pro obec ,její reprezentaci a zlepšení
jejího vzhledu.
Rovněž v tomto volebním období dochází k zintenzivnění vztahů mezi sborem DH a obcí, Hasiči se výrazně
zapojili do spolupráce s obcí , odvedli a vytvořili značné hodnoty a úsporu fin. prostředků, za čož jim
patří také poděkování.
Poděkovat musím také našim ženám, které se zabývají v posledních několika letech ,aktivitami, které patří a
jsou určený spíše ženám a to práci s organizováním různých zábavných akcí s dětmi.
Velmi dobrá je i spolupráce s místní dá se říci největší podnikající firmou Agrosprin Servis Ota Buben
Roman Buben ,která disponuje těžkými, jak zemními stroji, tak stroji k dopravě a nakládce. Vždy když
obec potřebuje zajistí potřebné práce. Doufám že i nadále bude tato spolupráce pokračovat.“

Bod č. 5. Diskuze
V diskuzi vystoupil pan Ing. Miloš Kurka , který seznámil zastupitelstvo obce o možnosti případné
pomoci Mas.nad Orlicí se zhotovením projektu k získání dotace z POV .

Bod č. 6. Usnesení
Nedílnou součástí zápisu je Usnesení z tohoto jednání zastupitelstva

Bod č. 7. Závěr
Pan starosta s poděkováním ukončil schůzi ve 19.30

hod.

Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:
Ing Kozák Miroslav

Starosta obce
Jakubec Antonín

