Obec Polom
Zastupitelstvo obce Polom
ZÁPIS Z 11. VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
KONANÉ 24.6.2016 OD 18:30
V BUDOVĚ MÍSTNÍHO POHOSTINSTVÍ.
Schůzi vedl starosta obce Ing. Josef Šalda (dále jen „starosta“).
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a občany na 11. veřejném zasedání.
Přítomni:
Ing. Josef Šalda, Ing. Miroslav Kozák, Peňáz Martin, Miroslav Žaba, Miroslav
Buben, Roman Buben, Marcel Křehký
 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: Miroslav Buben, Miroslav Žaba
1.2. Schválení programu schůze
Starosta seznámil přítomné s programem veřejné schůze. Starosta doplnil program
schůze o 2 body – provádění rozpočtových opatření, architektonická studie budovy čp. 34
.PROGRAM:
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
1.2. Schválení programu schůze
2. Hospodaření obce k 31.3.2016
3. Provádění rozpočtových opatření
4. Výroční zpráva o poskytování informací 2015
5. Projednání a schválení směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce
6. Pojištění majetku obce – aktualizace smlouvy
7. Výběrové řízení na opravu rybníčku v návsi
8. Stanovení určeného zastupitele pro zpracování Zprávy o uplatňování ÚP
9. Restaurování soch v obci
10. Oprava komunikace do Hájku
11. Architektonická studie budovy čp. 34
12. Ostatní informace
13. Diskuze
14. Usnesení
15. 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 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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2. Příjmy a výdaje k 31.3.2016
Starosta seznámil přítomné s příjmy a výdaji k 31.3.2016.
Celkové příjmy obce k 31.3.2016 činí 538.938,33,- Kč.
Celkové výdaje obce k 31.3.2016 činí (vč. splátek úvěru 28.032,67,-) činí 613.231,23,Kč.
Po přičtení celkových příjmů a odečtení celkových výdajů obce k 31.3.2016 bylo na
účtech obce k 31.3.2016 celkem 983.215,95,- Kč.
Zastupitelstvo obce Polom bere na vědomí hospodaření obce k 31.3.2016 a provedená
rozpočtová opatření č. 1-4.
3. Provádění rozpočtových opatření
V současné době starosta může provádět rozpočtová opatření do výše 100.000,- kč na 1
paragraf v příjmové a ve výdajové části bez omezení. Po zkušenostech starosta požádal
zastupitele, aby mohl provádět rozpočtová opatření ve větším limitu (starosta vysvětlil
problém s kumulací jednotlivých rozpočtových opatření v průběhu roku).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje provádění rozpočtových opatření starostou obce
do výše 200.000,- kč na 1 paragraf ve výdajové části a v příjmové části rozpočtu obce
bez omezení.
Výsledek hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
4. Výroční zpráva za rok 2015 o svobodném přístupu k informacím dle zákona č.
106/1999 Sb.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení Výroční zprávu za rok 2015 o
svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje Výroční zprávu za rok 2015 o svobodném
přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výsledek hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Projednání a schválení směrnice pro zadávání veřejných zakázek obce
Starosta měl směrnici připravenou na základě doporučení auditorek. Nicméně na
doporučení pana Kytlíka bude směrnice přepracována a schválena dle nového zákona o
veřejných zakázkách, který začne platit koncem roku 2016.
6. Pojištění majetku obce – aktualizace smlouvy
Starosta předložil návrhy pojistných smluv od České pojišťovny. Pojištění lesa bude
projednáno s Ing.Provazníkem a poté bude rozhodnuto, zda bude les pojištěn či nikoliv.
7. Výběrové řízení na opravu rybníčku v návsi
Starosta seznámil přítomné zastupitele a občany s výsledky výběrového řízení na akci
Oprava rybníčku v návsi. V případě přidělení dotace bude zasláno vybranému uchazeči
oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavřena smlouva o dílo. V případě nepřidělení
dotace bude zasláno všem uchazečům oznámení o zrušení výběrového řízení. Toto by mělo
být známo cca v polovině srpně a poté bude projednáno na zasedání zastupitelstva obce.
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8. Stanovení určeného zastupitele pro zpracování Zprávy o uplatňování ÚP
Vzhledem k tomu, že se blíží lhůta pro vyhodnocení územního plánu dle §55 odst.1
zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v
platném znění, je nutné určit tzv."určeného zastupitele" pro spolupráci na vyhotovení a
projednání Zprávy o uplatňování územního plánu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje určeným členem zastupitelstva - tj. "určeným
zastupitelem" pro spolupráci na zpracování a projednání zprávy o uplatňování územního
plánu v uplynulém období Ing. Josefa Šaldu.
Výsledek hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
9. Restaurování soch v obci
Starosta seznámil přítomné se stavem křížků a předložil zastupitelstvu obce cenovou
nabídku na jejich restaurování. Náklady spojené s restaurováním budou výdajem rozpočtu až
v roce 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje provedení restaurování křížku u autobusové zastávky
a u kaple dle předložené cenové nabídky.
Výsledek hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
10. Oprava komunikace do Hájku
V případě nepřidělení dotace na opravu rybníčku bude provedena další etapa výspravy
cesty do Hájku.
Zastupitelstvo tuto informaci vzalo na vědomí.
11. Architektonická studie budovy čp. 34
Starosta předložil 2 cenové nabídky na vypracování architektonické studie budovy čp. 34.
V rámci studie bude navržena fasáda celé budovy včetně barevného provedení, dále pak altán
za hospodou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje zadání architektonické studie budovy čp. 34 dle
cenové nabídky předložené starostou obce.
Výsledek hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽELI SE 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
12. Ostatní informace
- Ukončení prázdnin – datum 26.8.2016
- Provoz pohostinství
- Čištění zásobníku vody v Zátvorách – 6.8.2016
- Oprava vleku
13. Usnesení
Viz. samostatná příloha
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14. Diskuze
15. Závěr
Starosta obce ukončil schůzi ve 20:00
Zapisovatel:
Martin Peňáz..….…..…..dne 24.6.2016
…………………………….
Ověřovatelé:
Miroslav Buben………..dne 24.6.2016
…………………………….

Starosta:

Miroslav Žaba.……..….dne 24.6.2016

……………………………

Ing. Josef Šalda.............dne 24.6.2016

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