Zápis 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Polom
konaného - pondělí, dne 23.3.2009 v 18 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Na jednání přítomno: 5

členů zastupitelstva a

3

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:

Martin Peňáz, Buben Roman

1.Veřejná schůze zastupitelstva obce se koná dne 23.3.2009 v 18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Program:
1. Zahájení
•
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Hospodaření obce k 31. 12. 2008
•
výdaje + přijmy
3. Hospodaření obce k 28.2. 2009
•
výdaje + přijmy
4. Rozpočet na rok 2009
•
výdaje + přijmy -schválení
5. Žádost o prodej části pozemků ( pan Hejl)
6. Plán práce a kultůrních akcí na rok 2009
•
V návaznosti na schválený rozpočet na rok 2009
7. Ostatní informace
•
Rozvoj služby Czech POINT
•
Smlouva na zásahové komplety pro hasiče a další
•
Další informace
8. Diskuze
9. Usnesení
10. Závěr
Vyvěšeno na úřední desce: 15.3.2009

Připomínky k dnešnímu programu : nebyly
Případné návrhy na doplnění – návrhy k rozšíření,změně, programu k jednání: nebyly
Změna programu: nebyla

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
Ověřovatelé zápisu:

Martin Peňáz, Buben Roman

Bod č. 2 Hospodaření obce k 31. 12. 2008
•

výdaje + přijmy
Bod č.2 pokračování
Hospodaření podle rozpočtu - v přijmech

Rozpočet
Schválený

Celkové přijmy na rok 2008 byly naplánovány
v rozpočtu ve výši 1 050 000,00,-Kč.
Rozdíl 36 350,-Kč. Z fondu rezerv.schodkový

1 050 000,00

Daňové a ostatní přijmy k 31.12.2008 jsou ..........
Přebytek hospodaření z roku 2007 .......................
Celkem na účtu obce k 31.12.2008 ....................
Po odečt. Všech výdajů k 31.12.2008 .........
Bylo na účtě obce k 31.12.2008 ..........................
+ peníze od banky od banky
Bylo na účtě obce k 31.12.2008

1 799 403,64
941 472,17
2 740 875,81
-2 623 674,53
117 201,28
993 638,89
1 110 840,17

Po
Změnách

K 31.12.
2008

Po úpravě
1 806 000,00 1 799 403,64

Kč.
Kč.
Kč.
Kč.
Kč.
Kč.
přebytek

Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření k 31.12.2008

Bod č. 3 Hospodaření obce k 28.2.2009
•

výdaje + přijmy

Celkem přijmy k 28.2. 2009
Celkem výdaje k 28.2.2009

224 443,98
157 943,68

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 1/12 z
celkového rozpočtu roku 2008.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření k 28.2.2009

Bod č. 4 Předpokládaný Rozpočet na rok 2009
•

přijmy + výdaje
Celkem předpokládané přijmy na rok 2009
Celkem předpokládané výdaje na rok 2009

1 248 738,00
1 248 738,00

Hlasování o rozpočtu na rok 2009, pro :

5 ,// proti

0 , //

zdrželo se

0 ,// hlasů

Bod č. 5 Žádost o odkoupení části pozemku
•

Žádost od pana Hejla a jedná se o pozemky, které jeho předchůdci zaplotili. Viz. Mapka
A to z parcelního čísla 44 , 30 m2, z parcely (část rybníka) č.19, 37 m2 z parc.č. 45 , 39 m2
Z č.parc.2 ,38 m2 , současně pana Šaldy ,ale uvedená v Směnné smlouvě na výměnu pro obec.

Hlasování o prodeji části parcel panu Hejlovi
pro :

5 ,// proti

0 , // zdrželo se

0 ,// hlasů

Bod č. 6 Plán prací a kulturních akcí na rok 2009 v návaznosti na schválený rozpočet,
dle jednotlivých kapitol.
1 oprava asfaltového povrchu , místní komunikace od čp. 26 až po čp. 10, pravá strana
dále od čp. 44 k čp.12, + výtluky
2. Projektové práce pozemků ke stavbě rod. Domků „Za kaplí“
3. Úpravy u čp. 34 (hjospoda?), vyčištění a terénní úpavy
4. Pouťová zábava, mše pro místní věřící
5. Ukončení prázdnin, dětský den
6. Ukončení roku
Hlasování k plánu prací a kulturních akcí na rok 2009
pro :

5 ,// proti

0 , // zdrželo se

0 ,// hlasů

Bod č. 6 Ostatní informace
•

Rozvoj služby Czech POINT- žádost odeslána prostřednictvím pana RNDr. Tomáše Kytlíka našeho
nezávislého experta pro oblast strukturálních fondů a dotačního poradenství.Žádostosobně
registroval minulý týden v Praze.A zaslal oznámení že vzhledem k měnícím se podmínkám u
projektů „Czech POINT“ Odboru strukturálních fondů MV ČR se na Vás obracím se žádostí o
doplnění další přílohy pro úspěšnou registraci Vašeho projektu. MV ČR na webových stránkách
zveřejnilo vzor „Čestného prohlášení o způsobu provedení výběru dodavatele.“ Toto prohlášení
musí být doloženo i u žádostí.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí in formaci starosty ob ke třízení této služby
•

Smlouva na zásahové komplety pro hasiče, tuto smlouvu si přebral zástupce hasičů z RK, který
objížděl obce a smlouvy byly doručeny do Olomouce, komplety nám budou dovezeny.
–
Zásahové komplety si můžeme odebrat na hasičárně v Rychnově dne 26.3. od 10 do 16
hodin, razítko obce sebou.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o dodávce zásahových kompletů pro naše hasiče
•

Informace z DSO Brodec – Zápis a Usnesení č. II / 2009 ze dne 24.2.2009

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis a Usnesení DSO Brodec č. II / 2009 ze dne 24.2.2009
•

Plat na pomocné práce - ( starosta - zaměstnanec na smlouvu)- Platový výměr.

Audit proběhl vcelku dobře zápis ještě nemám ,pošlou ho. A na základě Auditu ve středu dne 18.3. jedna z
připomínek byla ,že musím mít, jako zaměstnanec obce na pomocné práce Platový výměr, t.zn. Zazřazení
pracovníka do platové skupiny. Z tohoto důvodu Vás s tímto seznamuji. Platový výměr jsme vytvořili a i
když jsem zařazen do platové Tř. 1 ( té nejnižší) , na základě věku a odpracovaných let , což jsem doložil
vypisem ze správy OSZ, o odpracovaných letech, na základě toho zařazení do stupně 12 , platové
ohodnocení 10.800,- Kč., při úvazku 0,75, tj. 6 hodin je tam navýšení na 8.100,-Kč. Hrubého. Stávající plat
za tyto práce 6.388,-Kč hrubého, 5.414,-čistého
Podle nového zařazení jde o nárůst i s odvody , t.zn. o 1.712 Kč. K hrubému platu na těch zmiňovaných
8.100,-Kč. Seznamuji Vás s tím proto, a rád bych aby jste se k tomu vyjádřili, hlasováním, aby potom někdo
neřekl, nebo se nešuškalo, že jsem si sám nebo se svým zástupcem upravil odměnu za tyto práce, i když to
vyplynulo z auditu.
Pokud by jste s tímto navýšením nesouhlasili, jsou jen dvě možnosti, buď mi zkrátit úvazek na tyto práce a
nebo si najít jiného pracovníka na tyto obecní práce, včetně obsluhu a dohlídku na vodu. Tato dohlídka je
součást pracovní náplně. Ale jestli by jsme to pořídili laciněji to nevím.
Hlasování o platovém zařazení starosty - pracovníka na práce Tř. 1 , stupeň 12, úvazek 0,75 ( 6
hod.) 8.100,-Kč. Hrubého. pro : 5 ,// proti
0 , // zdrželo se
0 ,// hlasů
•

Vesnice roku 2009 – podklady ( přihlášení)

Hlasování o přihlášení k soutěži Vesnice roku 2009
pro :
•

5 ,// proti

0 , // zdrželo se

0 ,// hlasů

Zásobování vodou – porucha čerpadla vrt 3,
čerpadlo objednáno v RK , už je na prodejně zítra pro něj pojedu,
potřeba zajistit jeřáb, pomoc při opravě k panu Jiřímu Šťastnému, slíbil že provede výměnu.

Bod č. 7. Diskuze

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

Bod č. 9. Závěr
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:

Starosta obce
Jakubec Antonín

