Obec Polom
Zastupitelstvo obce Polom
ZÁPIS Z 20. VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
KONANÉ 24.11.2017 OD 18:00
V BUDOVĚ POHOSTINSTVÍ.
Schůzi vedl starosta obce Ing. Josef Šalda (dále jen „starosta“).
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a občany na 20. veřejném zasedání.
Přítomni:
Ing. Josef Šalda, Peňáz Martin, Marcel Křehký, Roman Buben, Ing. Miroslav
Kozák, Miroslav Buben a Miroslav Žaba
 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 Žaba, Miroslav Kozák
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 30.9.2017
3. Rozpočtové opatření č. 9 a 10
4. Projednání žádosti MAS NAD ORLICÍ
5. Projednání dodatku č. 1 – Obec Polom, zajištění zdroje pitné vody
6. Projednání výše vodného pro rok 2018, výše poplatku za odpady
7. Pachtovní smlouvy – pronájem pozemků parc.č. 300, 301 a 358/4
8. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev – č. 318/2017
9. Zvony na plasty – ukončení jejich svozu
10. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu 2019-2023
11. Územní studie Z3
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 30.9.2017
Starosta seznámil přítomné s příjmy a výdaji od počátku roku 2017 k 30.9.2017.
Celkové příjmy obce od počátku roku 2017 k 30.9.2017 činí 3.002.398,01,- Kč.
Celkové výdaje obce od počátku roku 2017 k 30.9.2017 (vč. splátek úvěru 99.888,42,-) činí
2.772.769,50,- Kč.
Po přičtení celkových příjmů a odečtení celkových výdajů obce od počátku roku 2017 bylo na
účtech obce k 30.9.2017 celkem 1.547.050,86,- Kč.
Zastupitelstvo obce Polom bere na vědomí hospodaření obce k 30.9.2017.

3. Rozpočtové opatření č. 9 a 10
Starosta seznámil přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 9.
Starosta seznámil přítomné s navrženým rozpočtovým opatřením č. 10.
Zastupitelstvo obce Polom bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje rozpočtové opatření č. 10.
Výsledek hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
4. Projednání žádosti MAS NAD ORLICÍ
Starosta seznámil přítomné s doručenou žádostí. Jedná se o žádost na poskytnutí
příspěvku. Vzhledem k tomu, jaké dotační výzvy jsou vypisovány, se zastupitelstvo dohodlo
nepřispět.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku MAS NAD
ORLICÍ.
Výsledek hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Projednání dodatku č. 1 – Obec Polom, zajištění zdroje pitné vody
Starosta seznámil přítomné s průběhem prací na projektu „Obec Polom, zajištění zdroje
pitné vody“. Dle projektové dokumentace měly být vyhloubeny 2 vrty, každý délky 80m.
Voda byla zajištěna ve větších hloubkách – jsou zhotoveny dva vrty délky 84m a 94m.
Celkové vícenáklady činí 47.916,-kč vč. DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na akci
„Obec Polom, zajištění zdroje pitné vody“ uzavřené dne 9.10.2017.
Výsledek hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

2

6. Projednání výše vodného pro rok 2018 a výše poplatku za odpady
Starosta seznámil přítomné s porovnáním výpočtu ceny pro vodné na rok s dosaženou
skutečností. Náklady kalkulované činí 15,08,-kč/m3, náklady skutečné jsou ve výši 35,kč/m3. Z těchto důvodů se zastupitelstvo dohodlo o navýšení ceny vodného pro rok 2018 –
vodné bude stanoveno ve výši 15,-kč/m3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje vodné pro rok 2018 ve výši 15,-kč/m3.
Výsledek hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
7. Pachtovní smlouvy – pronájem pozemků parc.č. 300, 301 a 358/4
Starosta seznámil přítomné se 2 žádostmi o uzavření pachtovní smlouvy. Starosta
doporučil jejich schválení. Výši pachtovného navrhuje stanovit na 1000,-kč/ha/1rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s panem Jiřím Jiskrou
na pozemky parc.č. 300,301 a s panem Josefem Peňázem na pozemek parc.č. 358/4.
Výsledek hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
8. Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev – č. 318/2017
Starosta seznámil přítomné s nařízením vlády č. 318/2017 o výši odměn členů
zastupitelstev. S účinností od 1.1.2018 je stanovena minimální mzda neuvolněného starosty
ve výši 30% z výše odměny uvolněného starosty a maximální mzda ve výši 60% z odměny
uvolněného starosty. Minimální odměna starosty tedy musí být ve výši 10.949,- kč/měsíc,
maximální výše odměny pak může být až 21.900,- kč/měsíc. Starosta tedy požádal zastupitele
o vyplácení odměny ve výši 11.000,- kč s účinností od 1.1.2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty ve
výši 11.000,- kč/měsíčně s účinností od 1.1.2018.
Výsledek hlasování: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
9. Zvony na plasty – ukončení jejich svozu
Společnost Ekola zakoupila nový svozový vůz. Od roku 2018 již nebude provádět svoz
plastů ze zvonů. Z těchto důvodů poskytla obci bezplatně 5 kontejnerů na plasty. Starosta
navrhl zastupitelstvu velké žluté zvony zrušit. Malý žlutý zvon bude ponechán jako rezervní
pro případné navýšení počtu nádob na sběr papíru či skla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje zrušení a vyřazení 2 velkých žlutých zvonů na sběr
plastů.
Výsledek hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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10. Příprava návrhu rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu 2019-2023
Zastupitelé již návrh rozpočtu konzultovali na pracovní poradě. Starosta projednal návrh
rozpočtu, který bude uveřejněn před jeho projednáním a schválením.
11. Územní studie Z3
Starosta seznámil přítomné s konceptem územní studie lokality Z3 – Na Dílkách.
12. Ostatní informace
- Prodej vánočních stromků se letos neuskuteční
- Rozsvícení stromku u kaple se uskuteční 1.12.2017 od 17:00
- Zpívání vánočních koled v kapli se bude konat 22.12.2017 od 17:00
- 29.12.2017 zábava k příležitosti rozloučení se s rokem 2017
13. Usnesení
Viz. samostatná příloha
14. Diskuze
15. Závěr
Starosta obce ukončil schůzi v 19:30

Zapisovatel:

Martin Peňáz..….…..…..dne 24.11.2017

…………………………….

Ověřovatelé:

Miroslav Buben………..dne 24.11.2017

…………………………….

Roman Buben……..….dne 24.11.2017

……………………………

Ing. Josef Šalda.............dne 24.11.2017

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

Starosta:
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