Zápis 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Polom
konaného – úterý , dne 29.9.2009 v 18 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Na jednání přítomno: 5

členů zastupitelstva a 1

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

Zapisovatelem z dnešního jednání určen: 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 Ing. Josef Šalda , pan Martin Peňáz
3.Veřejná schůze zastupitelstva obce se koná dne 29.9.2009 v 18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Program:
1. Zahájení
● Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Hospodaření obce k 31. 8. 2009
● výdaje + přijmy
3. Žádost o odkoupení části pozemku
● Manželé Buben Ota a Bubnová Hana
4. Žádost o Sponzorský fin.příspěvek TTC
Lhoty - ( stolní tenis)
5. Ostatní informace
● K Plánu prácí a kultůrních akcí na rok 2009,
oprava asfaltového povrchu , místní komunikace od čp. 26 až po čp. 10, pravá a levá strana a
dále nad Peňázovi
Projektové práce pozemků ke stavbě rod. Domků „Za kaplí“
Úpravy u čp. 34 (hospoda?), vyčištění a terénní úpavy , dveře
Pouťová zábava, mše pro místní věřící
Ukončení prázdnin, dětský den
Ukončení roku – zbývá
● Vesnice roku – vyhodnocení obec Žernov – komise – odstranění tůjí u kaple
●
CZECHPoint
● Bzúplatný převod stříkačky – pan Martin Peňáz
● Fotovoltaická elektrárna, předběžné seznámení – Informace - Matuška Václav
●
Faktury k úhradě – bazén , naučná stezka mezi Orlicemi
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr

Připomínky k dnešnímu programu : nebyly
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 Ing. Josef Šalda , pan Martin Peňáz

Bod č. 2 Hospodaření obce k 31.8.2009
●
●

výdaje + přijmy
Seznámení

Daňové a ostatní přijmy k 31.8.2009 jsou ............
Přebytek hospodaření z roku 2008 ........................
Celkem na účtu obce k 31.8.2009 ........................
Po odečt. Všech výdajů k 31.8.2009 ......................
Bylo na účtě obce k 31.8.2009...............................

75,00%

74,00%

858 186,94
1 110 840,17
1 969 027,11
-863 101,50
1 105 925,50

Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření k 31.8.2009

Bod č. 3 Žádost o odkoupení části pozemku
●

Manželé Buben Ota a Bubnová Hana

V tomto bodě starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí výše jmenovaných občanů obce.
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek, který dlohodobě užívají a nehodí se ki přidružení k pozemkům
hodícím se pro výstavbu bylo rozhodnuto, že tato část 313/6 bude odprodána manželům Bubnovým trvale
bytem Polom čp. 49.
Parcely U.p. Určené k zástavbě p.p.č.313/5 a 313/2 budou sceleny a opětovně rozměřeny na dva stejné
díly pro výstavbu RD.
Hlasování k prodeji části pozemku 313/6 : pro :

5

,// proti

0

, // zdrželo se

0

,// hlasů

Bod č.4 Žádost o Sponzorský fin.příspěvek TTC
Lhoty - ( stolní tenis)
Předložená Žádost od klubu stolního tenisu TTC Lhoty u Potštejna byla projednána zastupitelstvem obce s
konstatováním, že podpoříme tento sportovní klub, kteří navštěvují i děti od nás z Polome. Mezi velmi
úspěšnou je Terezka Kozáková z naší obce Polom - Krajskou přebornicí a účasti se i republikových turnajů.
Příspěvek byl odsouhlasen ve výši 5.000,-Kč.
Hlasování k poskytnutí fin. daru TTC Lhoty , pro : 5

,// proti 0

, // zdrželo se

0

,// hlasů

Bod č. 6 Ostatní informace
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 : Na tomto vyhlášení v Žernově jsem jsem byl přítomen na pozvání paní Renáty Fodorové z KÚ HK
a byl mi předán Diplom Komise Vesnice riku 2009 s oceněním.
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 mezináro
festivalu dětských folklorních souborů Písní a tanců.
( Hodnotitelská komise vesnice roku 2009, kde jsme byli přihlášeni. člen pro kultůru a památky –
doporučila odstranění tůjí u kaple),( nevhodné umístění a nevhodná druhová skladba porostů)
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 viz.Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Polom konaného dne 6. 4. 2006 v 19 hodin.
Na tuto fakturu byl zaslán dne 3.1.2006 i-meil – nesouhlasné stanovisko.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s textem zaslaného doporučeného dopisu dne 14.9.2009 stejného
znění jako začátkem roku 2006. (viz. Příloha k zápisu) .Současné zastupitelstvo na svém jednání projednalo
opětovně tuto fakturu se stejným závěrem nehradit tuto částku , souhlasili s odůvodněním v zaslaném
dopise ze dne 14.9.2009.

Hlasování k úhradě faktury (jako urgence platby) na částku 195 117,-Kč. Za bazén
pro : 0 ,// proti 5 , // zdrželo se 0 ,// hlasů
V případě sporu v této věci se bude muset objednat soudní odhad a překontrolovat cenová kalkulace
zmiňované stavby, aby byl doložen nesouhlas obce s navýšením ceny.
Dale bylo zastupitelstvo seznámeno s fakturou od MAS Kostelec nad Orlicí za dodaný inventář na vybavení
naučné stezky( „Mezi Orliceni“), která vede přes naše KÚ.obce Polom na částku 13 000,-Kč.Faktura
nebyla uhrazena z důvodu také nepřiměřené ceny za několik stromků , směrovek, malého posezení v Hájku
a vetšího u zastávky na Polomi. Požadujeme rozpis z cenou konkrétního materiálu, na který byla přidělena
dotce ve výši 90% takže náš podíl 10% nemůže být tato uvedená částka. Faktura bude uhrazena po dodání
přehledného rozpisu.
Hlasování k úhradě faktury (od MAS nad Orlicí) na částku 13 300-Kč. Za vybavení naučné stezky
pro : 0 ,// proti 5 , // zdrželo se 0 ,// hlasů

Bod č. 7. Diskuze
Bod č. 8. Usnesení
Nedílnou součástí zápisu je Usnesení z tohoto jednání zastupitelstva

Bod č. 9. Závěr
Starosta s poděkováním zastupitelům ukončil schůzi ve 20,30 hod.

Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:
Starosta obce
Jakubec Antonín

