Zápis z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Polom
konaného – čtvrtek , dne 1.04. 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 Miroslav Žaba a pan Martin Peňáz

1.Veřejná schůze zastupitelstva obce se koná dne 1.4.2010 v 18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Program:
1. Zahájení
● Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Hospodaření obce k 31.12. 2009
Přijmy + výdaje
●
Audit – přečíst , schválení hospodaření – závěrečný účet za rok2009
●
Schválení rozpočtu na rok 2010
●
Lesní hospodář – požádal o navýšení čtvrtletní odměny na Dohodu o provedení práce
o 600,-Kč tj. 3.000,- na 3.600,3. Rozpočtový výhled -Audit,- Rozpočtové provizorium
4. Plán prací a kultůrních akci
Vyčišťění vodojemu, setkání rodáků ,
5. Žádost o koupi st. Pozemku
Manželé Miroslav a Martina Žabovi
pan Ing. Milo Kurka – stížnost, požadoval doměření na m2 uvedené ve smlouvě.
KÚ Královehradeckého kraje , územní pracoviště Rychnov , opravil chybu, přečíst.
6. Ostatní informace
●
●
●

Práce s vyměřením parcel ke stavbě rod. Domků „Nad Martincovi“ , je před dokončením.
(vyměřovala se „cesta“ )
Ukončení roku – 28.12. 2009 – pondělí s malým občerstvením a hudbou, párek, káva, pivo.
Datové schránky a Czechpoint – v provozu seznámení s poskytovanými službami

7. Diskuze
8.Usnesení
9. Závěr

Připomínky k dnešnímu programu : nebyly vzneseny
Případné návrhy na doplnění – návrhy k rozšíření,změně, programu k jednání:
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 Miroslav Žaba a pan Martin Peňáz

Bod č. 2 Hospodaření obce k 31.12.2009,
●
●

výdaje + přijmy
Seznámení

Hospodaření jsme podle jednotlivých kapitol probírali při přípravě rozpočtu.
Daňové a ostatní přijmy k 31.12.2009 jsou ..........
Přebytek hospodaření z roku 2008 ........................
Celkem na účtu obce k 31.12.2009 ........................
Po odečt. Všech výdajů k 31.12.2009 ......................
Bylo na účtě obce k 31.12.2009............................

111,5%

107,8%

1 275 932,44
1 110 840,00
2 386 772,44
-1 337 791,10
1 048 981,34

Zastupitelstvo obce Polom bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření, Auditory Krajského úřadu
Královehradeckého kraje a základě této zprávy, Zastupitelstvo obce Polom schválilo všemi hlasy
přítomných zastupitelů závěrečný účet obce k uvedenému datu, dle jednotlivých kapitol rozpočtu za rok
2009 a jeho čerpání dle schváleného plánu prací a kulturních akcí na rok 2009 a to na základě předloženého
zápisu z výsledku přezkoumání hospodaření obce Auditory krajského úřadu , které se uskutečnilo ve
dnech 7.10.2009 a 18.3.2010 – s výhradou, kdy byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky , ( § 10 ,
odst.3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb., (Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí),
Hlasování o závěrečném účtu, pro :

5 ,// proti

0 , //

zdrželo se

0 ,// hlasů

Pan starosta seznámil přítomné s rozpočtem na rok 2010.
Předpokládané příjmy 1 183 800,00 Kč.
Předpokládané výdaje 1 183 800,00 Kč.
Hlasování o rozpočtu na rok 2010, pro :

5 ,// proti

0 , //

zdrželo se

0 ,// hlasů

Dále pan starosta seznámil zastupitelstvo obce se žádostí , Lesního hospodáře,
Lesní hospodář – požádal o navýšení čtvrtletní odměny na Dohodu o provedení práce
o 600,-Kč tj. 3.000,- na 3.600,Hlasování o navýšení odměny, Lesního hospodáře
pro :

5

,// proti

0 , // zdrželo se

0 ,// hlasů

Bod č. 3 Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled prodloužit -schválit na alespoň další dva roky
Rozpočtový výhled obce Polom na období
2010 – 2011 – 2012 ,dle zák.č.250/2000Sb.,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Přijmy
Daňové přijmy třída
Nedaňové přijmy třída
Kapitálové přijmy třída
Přijmy celkem
Výdaje
Běžné výdaje třída
Kapitálové výdaje
Výstavba ifrastruktury
Výdaje celkem
Vyvěšeno: 18.3.2010
Sejmuto:

Hlasování o rozp. výhledu, pro :

5

,// proti

0

Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
748 883,00 748 883,00 748 883,00
280 000,00 280 000,00 280 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
1 068 883,00 1 068 883,00 1 068 883,00
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
968 883,00 968 883,00 968 883,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00 100 000,00 100 000,00
1 068 883,00 1 068 883,00 1 068 883,00
1.4.2010

, //

zdrželo se

0

,// hlasů

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM.
na rok 2010 – schválené z 16.12.2009
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení. Při čerpání výdajů v době rozpočtového provizoria se vychází z výše rozpočtu
z roku 2009, a budou hrazeny do doby schválení rozpočtu na rok 2010 ,jen výdaje spojené s úhradou
nutných nákladů s provozem a chodem obce. Ukončeno schválením rozpočtu na rok 2010 dne 1.4.2010

Bod č. 4. Plán prací a kultůrních akci
Vyčišťění vodojemu, (případně další) , chtěl bych požádat zástupce SDH o brigádu úklid kolem
studní v Zátvorách – po kalamitě
setkání rodáků , - program ,pouť zábava , ( vítání obč.) ,
mše na pouť pro místní věřící,ukončení prázdnin, ukončení roku, během roku
Návštěvy k výročí narození . (17.4. pan Jeřábek)
15. 1.
13. 3.
12. 4.
30. 4.
23. 5.

Brandejsová
Hynková
Jeřábek
Motyčková
Cvejnová

Pavlína
Růžena
Josef
Marie
Milada

2010
2010
2010
2010
2010

-1925
-1930
-1927
-1927
-1929

85
80
83
83
81

16. 6.
15. 8.
1. 11.
6. 11.
10. 12.

Peňáz
Buben
Kozáková
Šaldová
Bubnová

Hlasování o předběžném plánu prací a kulturních akcí
pro :

5

,// proti

0 , // zdrželo se

0 ,// hlasů

Josef
Karel
Miroslava
Jana
Eva

2010
2010
2010
2010
2010

-1925
-1927
-1922
-1940
-1929

85
83
86
70
81

Bod č. 5. Žádost o koupi st. Pozemku
Dále byli členové zastupitelstva seznámeni se žádostí manželů Miroslava a Martiny Žabových ,trvale
bytem Polom čp.40, o zakoupení – parcely číslo 313/12, za účelem výstavby rodinného domku.
Cena pozemku je 10,-Kč/m2, Dále byla s kupujicími uzavřena na této schůzi O.Z.ústní dohoda , 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.
Hlasování o prodeji st. č.313/12 Parcely žadatelům
, pro :

5

,// proti

0 , // zdrželo se

0 ,// hlasů

Zápis z KÚ Královehradeckého kraje , územní pracoviště Rychnov
Pan Ing. Milo Kurka – stížnost, požadoval doměření na m2 uvedené ve smlouvě.
KÚ Královehradeckého kraje , územní pracoviště Rychnov , opravil chybu, přečíst.
Zastupitelstvo obce a přítomní občané byli seznámeni se zněním oznámení KÚ o poravě chyby v
K.N.
Hlasování – Zastupitelstvo obce Polom souhlasí s oznámením a opravou chyby v údajích katastru
nemovitostí KN 61/1 z původní 1259 m2 na novou výměru 1645 m2- vlastník obec Polom
a KN 62/2 z původní 851 m2 na novou výměru 465 m2 vlasník - SJM Ing.Miloš a Mgr.Daniela
Kurkovi.
, pro :

●

5 ,// proti

0 , // zdrželo se

0 // hlasů

Bod č. 6 Ostatní informace

●

Práce s vyměřením parcel ke stavbě rod. Domků „Nad Martincovi“ , je před
(vyměřovala se „cesta“ )

●

Ukončení roku – 28.12. 2009 – pondělí s malým občerstvením a hudbou, párek, káva, pivo.
Hodnoceno kladně.
Vesnice roku 2010, Vlastní program – schválení aktualizovaného znění

●

dokončením.

Hlasování o aktualizovaném Vlastním programu obnovy obce, účasti v soutěži Vesnice roku , pro
tento rok 2010 a úhradě registračního poplatku 2,-Kč. na 1 obyvatele, přihlašované obce.
, pro :

1

,// proti

4 , // zdrželo se

0 ,// hlasů

Obec Polom se v letošním roce nezůčastní soutěže Vesnice roku 2010

Dále starosta obce seznámil přítomné s provozem Datových schránek a službou Czechpointu
●
●

Datové schránky – přes tyto Datové schránky se doručuje pošta na stejné úrovni ,jako doporučené
psaní, psaní na jakoukoliv Doručenku.
Czechpoint – služby i pro obyvatele - v provozu měly by se poskytovat nejčastěji tyto služy:
Výpisu z bodového hodnocení řidiče
Výpis z katastru nemovitostí – bez mapových podkladů
Výpis obchodního rejstříku
Výpis Rejstříku trestů,
Dále Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby,z moci úřední
Autorizovaná konverze z listinné do eletronické podoby
Ověření provedení autorizované konverze

Bod č. 7. Diskuze

Bod č. 8. Usnesení
Nedílnou součástí zápisu je Usnesení z tohoto jednání zastupitelstva

Bod č. 9. Závěr
Starosta s poděkováním ukončil schůzi ve 20.30 hod.

Ověřovatelé zápisu:
pan Miroslav Žaba
Zapisovatel:
Ing Kozák Miroslav

pan Martin Peňáz

Starosta obce
Jakubec Antonín

Dále pan starosta pokračoval v seznámení s plněním naplánovaných prací a akcí pro rok 2009.
●

●

Práce naplánované pro letošní rok se podařilo vcelku splnit.
Terénní úpravy kolen nemovitosti čp. 34 ) hospody a obchodu jsou hotové , díky pomoci místní
firmy Agrosprint servis Buben Ota , Buben Roman,veškeré tyto práce jsou uhrazeny.
Navíc se zabudovali i balkonové dveře, které se za slušnou cenu zakoupili od pana Barvínka ze
Skrovnice. Práce s vybouráním a zhotovením spodního betonu se ujali Pan Martin Peňáz a Pan Žaba
Miroslav a já. Zednické práce nám provedl pan Kalců z Prorube, (1000,-Kč). Za dva dny.

●

Rovněž oprava komunikace v rozsahu kterou jsme naplánovali po kanalizaci a výtluk nad čp. 12 je
hotová , rovněž tyto práce s přípravou k postřiku nám provedla tato firma , tyto práce ještě máme
hradit. Předpokládám že na to budou použity dotační prostředky z DSO.

●

Jak všichni víme zkomplikovali se nám práce na projektové dokumentaci pro výstavbu rod.
Domků, za Kaplí, práce jsou přerušeny , a přeorientovali jsme se na lokalitu nad panem Luňáčkem,
tam jsou vytyčeny hranice obecního pozemku. ( pan Ing. Šalda Jos.) (viz. mapka)

●

Zbývá rozparcelování , jestli vyjdou tři nebo dvě parcely , ale asi tři vzhledem k tomu, že hranice od
cesty na Dílka je ve značné vzdálenosti , pokud se ta část přibere zvětší se pozemek.
Opětovně jsem požádal pana Jíru o vyměření pozemku ( koukali jsme i tady do mapy) panu
Peňázovi z čp. 17 , pro směnu. Slíbil že to udělá.

Jinak navštívil mě pan Kurka z Kostelce a při té příležitosti jsem ho informoval o situaci s
pozemkem který doposud užívá, že pozemek sklidí a na příští rok už tento pozemek mít nebude.
Dále mě informoval že úmysl syna stavět na tomto místě , prý ho už přešel, ale případnému
dalšímu majiteli nebo stavebníkovi nepřenechá zařízení k zásobování vodou úplně zadarmo.
Tolik k pozemkům
●

Co se týče naplánovaných kultůrních akcí:
O pouti a akce s tím spojené , jako zábavě a tradiční mši sv. Pro místní věřící jsem se zmiňoval už na
předešlé schůzi, takže jen zopakuji zábava se uskutečnila v sobotu 27.6.2009 – taneční skupina
CHITANELL – vstupné 50,Kč. Účast mizerná ,prodáno 19 lístků x 50,-Kč.=950,-Kč. Hudba 3.000,- Kč.
Mše svatá v naší kapličce se uskutečnila neděle 28.6.2009 15 hodin, mše se zůčastnilo více návštěvníků než
na zábavě 23.
Další naší tradiční akcí ukončení prázdnin
Jako každoročně hodnotím tuto akci jako velice zdařilou i počasí se umoudřilo přálo, dle vedené Prezenční
listiny se zůčastnilo celkem 125 osob, jak místních občanů chalupářů a hostí , 78 místních, 47 chalupářů
a rodinných příslušníků bydlících mimo obec.
Všem zůčastněným podílejících se na přípravě a zajištění průběhu této akce bych chtěl moc poděkovat,
Za dovoz stanu a pomoc při postavení , jak 4 členům DSH z Libchav odkud jsme měli zapůjčen stan ,tak i
ostatním kdy jsme stavěli za deště a pořádně jsme při tom promokli, dále obsluze grilů za výbornou a
chutnou přípravu masa, našim maminám, které přípravili nejen pro naše děti ,ale i děti návštěvníků pestrý
program se soutěžemi a odměnami, formou balíčků, které finančně zajistil náš SDH a obec napůl ,mám to
ještě hradit hasičům, zárověň děkuji členům SDH za zajištění občerstvení, jak točeným pivem tak,
nealkoholickými nápoji.
Ještě jednou děkuji všem za pomoc a čas strávený s přípravou a zajištěním této akce.
Vesnice roku 2009 – Žernov
V sobotu 22. srpna 2009 proběhlo od 10.00 hodin v obci Žernov u České Skalice slavnostní vyhlášení
soutěže „Vesnice roku 2009“. Za účasti vyhlašovatelů soutěže byly předány oceněným obcím tzv. „stuhy“ a
diplomy za odborná ocenění. Nejvyšším oceněním byla pak stuha zlatá.
Zlatá stuha – vítěz krajského kola: Žernov , Modrá stuha za společenský život: Miletín ,Bílá stuha za činnost
mládeže: Nový Hrádek, Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí: Librantice ,Oranžová stuha za
spolupráci obce a zemědělského subjektu: Černý Důl , Cena naděje pro živý venkov: Šaplava. Toto byly
vlasně hlavní ocenění obcí. Jinak :
Vítězem celostátního kola soutěže Vesnice roku 2009 je obec Tučín na Přerovsku
Na druhém místě se umístila obec Lány ze Středočeského kraje, Třetí cenu získala vesnice Žernov
z Královéhradeckého kraje
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v sobotu 12. září v Luhačovicích a bylo součástí
mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem.
Na tomto vyhlášení v Žernově jsem jsem byl přítomen na pozvání paní Renáty Fodorové z KÚ HK a byl mi
předán Diplom s oceněním komisí. ( Hodnotitelská komise člen pro kultůru a památky – doporučila
odstranění tůjí u kaple)

Poštovní spořitelna vyhlásila 29.5. 2009 soutěž STAROSTA ROKU 2009 (2009) uzávěrka: 3.9.2009
•
•
•

"Vážíte si svého starosty či starostky za práci pro vaši obec?
Vzkvétá vaše obec díky společnému úsilí vašeho starosty / starostky a občanů ?
Žije se vám ve vaší obci dobře a chcete za to svému starostovi či starostce poděkovat?"

Tak zněla výzva, kterou byla na konci května vyhlášena Nadací VIA a Poštovní spořitelnou s mediální
podporou Deníku vydavatelství Vltava-Labe-Press soutěž Poštovní spořitelna Starosta roku. Záměrem
soutěže o titul Starosta roku 2009 je vyslovit veřejné uznání za dobrou práci starostům a starostkám malých
obcí, tj. obcí do 2 000 obyvatel. Jelikož práci svého starosty/starostky mohou nejlépe posoudit samotní
občané, jsou to právě oni, kdo měli možnost zaslat nominaci na ocenění, a tak svému starostovi/starostce
vyjádřit podporu a poděkování.
Ke dni uzávěrky pro příjem nominací do soutěže 3.9.2009 přišlo celkem 220 přihlášek.
Služba CzechPOINT
Vybavení je dodané funkční služba má být spuštěna 1.11.2009 , dnes byly naistalované tzv. Tokeny na
získání certifikační autority , elektronický podpis.podobně jako máme na banku.
Jinak mě mrzí že jsme nevyčerpali částku na zhotovení připojení až do 10.000,-Kč. Připojení pro zrychlení
, slíbila to firma z Chocně.

●

Bezúplatný převod stříkačky – zaslána žádost na KHS – uvidíme zda pro nás něco bude.

●

Fotoviltaická elektrárna – přečten záměr , zastupitelstvo není pro , znehodnocení pozemků, el.
Energie se zlevňuje , budou zřejmě pozastaveny dotace.

● Faktury k úhradě – bazén – naučná stezka mezi Orlicemi , Místní akční skupina NAD ORLICÍ
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zaslanou dodatkovou fakturou k úhradě od pana Vomáčky Tomáše
na úhradu prací na bazénu z roku 2005 na částku 195 117,-Kč.
S touto fakturou bylo seznámeno a projednávalo ji už minulé O.Z. V minulém volebním období a zásadně
nesouhlasilo s úhradou a to vzhledem k tomu, že nebyly k cenám dodány Dodací listy na spotřebovaný
materiál

Vesnice roku 2009
ŽERNOV
Zlatá stuha - Vítěz krajského kola
MILETÍN
Modrá stuha za společenský život
NOVÝ HRÁDEK
Bílá stuha za činnost mládeže
LIBRANTICE
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
ČERNÝ DŮL
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
ŠAPLAVA
Cena naděje pro živý venkov
Ocenění Královéhradeckého kraje - cena hejtmana
BATŇOVICE
za vytváření podmínek vzdělávání, kulturní činnost a sport
MOKRÉ
podíl knihovny na kulturním životě v obci
SOVĚTICE
za mimořádné výsledky při práci s malými dětmi a zapojení celých rodin do činnosti Sboru dobrovolných hasičů
ŽĎÁR NAD METUJÍ
Za rozvoj obce
VRBICE
Za koncepční řešení návsi
Diplomy komise
TŘEBIHOŠŤ
za rozvoj lidových tradic a umění
DOLNÍ DVŮR
za elán a angažovanost mladých zastupitelů při zajišťování rozvoje obce
POLOM
za ojedinělý přístup starosty při řešení potřeb obce
KLAMOŠ
za kroniku a zdokumentování historie obce
HOLOVOUSY
za dlouhodobou koncepční činnost při rozvoji obce
KOVAČ
za vzornou prezentaci obce
Ostatní ocenění
KLAMOŠ
cena SPOV
OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
za projekt ze strukturálních fondů
Slavnostní vyhlášení se bude konat dne 22. 8. 2009 v obci Žernov pro všechny zúčastněné obce a ostatní přizvané hosty.
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