Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Polom
konaného - čtvrtek, dne 12. 6. 2008 v 19 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Na jednání přítomno: 5 členů zastupitelstva a 3 občané , viz. Prezenční listina
Zapisovatelem z dnešního jednání určen: Ing. Kozák Miroslav
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 Roman Buben , pan Žaba Miroslav
Program:
1. Zahájení
● Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Hospodaření obce k 31. 5. 2008
● výdaje + přijmy
3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2007
● V návaznosti na zprávu z přezkoumání hospodaření obce Auditory KÚ
4. Naplánované práce a kulturní akce na rok 2008 - plnění
● kanalizace, od čp. 26 k rozcestí čp. 10, dokončená až na poklopy na jímky
● kanalizace před OÚ, pod čp. 28,
● dobudování hřiště,
● vývěsní tabule je hotová – zbývá výkop děr a zabetonování
● vítání občánků – sobota od 14 hodin,
● pouť zábava – sobota 28.6.2008 -hudba BORSALÍNO, - organizace:
● mše sv. v kapli neděle 29.6.2008 – od 15 hodin
5. Projednání záměru k zakoupení staveb.buňky s příslušenstvím v prostoru u bazénu a hřiště
( v případě schválení – určení pravidel)
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr
Připomínky k dnešnímu programu : nebyly podány
Případné návrhy na doplnění – návrhy k rozšíření programu k jednání: nebyly podány
Změna programu: nebyla navržena
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Hlasování - schválení programu jako celku: pro : 5 hlasů , / proti 0 hlasů, / zdrželo se 0 hlasů

Bod č. 1 Zahájení
Pan starosta přivítal členy zastupitelstva a daší přítomné občany.
Zapisovatelem z dnešního jednání : byl jmenován pan Ing. Miroslav Kozák
Ověřovatelé zápisu: pan Roman Buben , pan Žaba Miroslav

Bod č. 2 Hospodaření obce k 31. 5. 2008 ,výdaje - přijmy
Pan starosta seznámil přítomné s rozborem hospodaření k 31.5.2008 ve výdajích a přijmech dle
jednotlivých kapitol.
Celkové přijmy na rok 2008 byly naplánovány
v rozpočtu ve výši 1 050 000,00,-Kč.
Rozdíl 36 350,-Kč. Z fondu rezerv.schodkový
Nevyrovnaný rozpočet – přijmy menší
Daňové a ostatní přijmy k 31.5.2008 jsou .............
Přebytek hospodaření z roku 2007 ........................
Celkem na účtu obce k 31.5.2008 .......................
Po odečtení výdajů které číní k 31.5.2008 ............
Bylo na účtě obce k 31.5.2008 ..............................

1 050 000,00

Po úpravě
1 050 000,00

733 470,00
941 472,17
1 674 942,17
-619 210,00
1 055 732,17

Kč.
Kč.
Kč.
Kč.
Kč.

Kč.

% 69,9

% 57,0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření v přijmech a výdajích k 31.5.2008

Bod č.3. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2007
v návaznosti na zprávu z přezkoumání hospodaření obce Auditory KÚ
V tomto bodě byla přečtena panem strarostou Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Polom za
rok 2007 a výsledek hospodaření za rok 2007.

Celkové přijmy na rok 2007 byly naplánovány
v rozpočtu ve výši 936 460,-Kč.
Z přebytku použito 184 420,-Kč. Na vyrov. Rozp.
Daňové a ostatní přijmy k 31.12.2007 jsou .......
Přebytek hospodaření z roku 2006 ...............
Celkem na účtu obce k 31.12.2007 ...............
Po odečtení výdajů které číní k 31.12.2007 .....
Bylo na účtě obce k 31.12.2007 ..........................

Po úpravě
936 460,00 997 900,00
1 120 880,00
1 159 607,21
866 052,12
2 025 659,33
-1 084 187,16
941 472,17

Kč.
Kč.
Kč.
Kč.
Kč.

Kč.

% 123,80

% 95,4

Po projednání této Zprávy a Závěrečného účtu ,přistoupilo zastupitelstvo obce k hlasování o schválení.
Hlasování: Závěrečný účet pro :

5

hlasů , / proti 0
2

hlasů, /

zdrželo se

0

hlasů

Zastupitelstvo obce Polom schvaluje 5 hlasy přítomných zastupitelů závěrečný účet obce k uvedenému
datu, dle jednotlivých kapitol rozpočtu za rok 2007 a jeho čerpání dle schváleného plánu prací a kulturních
akcí na rok 2007 a to na základě předloženého zápisu z výsledku přezkoumání hospodaření obce Auditory
krajského úřadu – s výhradou, kdy byly zjištěny chyby a nedostatky , které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písm. c) odst.3 § 10 zákona č. 420/2004 Sb., (Zákon o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí).
Ve smyslu ustanovení §13 odst.1, písm.b a odst.2 zákona č. 420/2004 Sb, obec je povinna přijmout opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom
zprávu do 15 dnů KÚ KHK po schválení a projednání závěrečného účtu.
Co se týče nápravy těchto chyb, jak já ,tak i paní účetní jsme byli Auditory upozorněni, chyby byli
odstraněny. Některé pozemky nemají uvedenou bonitu, proto se nedají ocenit za m2. Budou tedy oceněny
dle tabulky která určuje průměrnou cenu za m2 v obci.

Bod č. 4. Naplánované práce a kulturní akce na rok 2008 - plnění
Pan starosta vyhodnotil průběh práce dle plánu na rok 2008, jako dobrý a poděkoval zastupitelům a SDH
obce za provedené práce, které se většinou provádějí svépomocí.
● kanalizace, od čp. 26 k rozcestí čp. 10, dokončená až na poklopy na jímky
● kanalizace před OÚ, pod čp. 28, z důvodu nepřízně počasí práce přesunuty na 5. a 6.6. 2008
● dobudování hřiště,
● vývěsní tabule je hotová u pana Dvořáčka v Borovnici, už upomínal, zbývá přemístění kontejnerů
na plasty a sklo , výkop děr a vývěsku pan Dvořáček přiveze zavětruje do připravených děr a stačí
zabetonování.V souvislosti s rozšířením třídění odpadů je třeba dokoupení kontejneru na plasty a
papír
● Na místní pouť 28.6.2008 – sobota od 14 hodin,vítání občánků
● pouť zábava – sobota 28.6.2008 , od 20 hod. -hudba BORSALÍNO odmítla, hrát bude Studio Mix z
Č. Libchav - organizace ?
● neděle 29.6.2008 – od 15 hodin ,mše sv. v kapli, malé pohoštění pana faráře a zpěváků v hospodě.
● Termín ukončení prázdnin a dětský den, byl určen na 30.8.2008 – poslední sobota v měsíci srpnu.
Hlasování: Kontejnery a ukonč. prázdnin pro :
hlasů

5

hlasů , / proti 0

hlasů, /

zdrželo se 0

Bod č. 5. Projednání záměru k zakoupení staveb.buňky s příslušenstvím v prostoru u
bazénu a hřiště
Jedná se o odkoupení „Stavební buňky“ s příslušenstvím v prostoru bazénu, dětského a víceúčelového
hřiště. Tento objekt byl a je používán, jako technické zařízení v tomto odpočinkovém areálu obce k
zabezpečení různých akcí, jak fyzickým osobám,tak obci.
Zveřejněno – Vyvěšením na Úřední desce: 11.4.2008
Sejmuto: - 12.5.2008
Zakoupení na základě Kupní smlouvy ze dne 12.6.2008 - cena 24.000,-Kč. Viz.Kupní smlouva.
Hlasování - schválení nákupu buňky s příslušenstvím: pro : 4 hlasy , / proti 0 hlasů, /
zdržel se 1 hlas
Pro provoz se dohodla tato pravidla:
Majetek obce – sepíše se inventář , evidence se povede na obecním úřadě ( v případě zapůjčení se povede
sešit, kde se dotyčnému předá klíč a podpisem potvrdí ,že přebírá vybavení. Po ukončení akce předá po
kontrole objekt starostovi ,nebo další pověřené osobě, která bude mít s obcí smlouvu o hmotné
zodpovědnosti.(člen zastupitelstva), určen p. Martin Peňáz.
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Bod č. 6. Diskuze
Do tohoto bodu bylo zařazeno na základě ústní žádosti pana Petra Smisitele, posouzení a posléze
rozhodnutí zastupitelstva obce o zrušení zřízení věcného předkupního práva ze dne 11.11.2005,
právní účinky vkladu práva ke dni 15.12.2005 k pozemkovým parcelám 565/8 a 313/10.
Důvodem zřízení předkupního práva byla vlastně ochrana obecního majetku, zrušení předkupního práva
pan Petr Smisitel bude do Katastru nemovitostí zapisovat rozestavěnou stavbu.
●

Důvodem je zjednodušení přijetí úvěru od peněžního ústavu.
Hlasování o zrušení předkupního práva ze Smlouvy kupní ze dne 11.11.2005 , uvedeno v bodě V.
pro : 5 hlasů , / proti 0 hlasů, /
zdrželo se 0 hlasů
Dalším bodem k diskuzi a projednání je návrh předložený na poslední schůzce DSO Brodec, který
přednesl pan Mgr.Petr Kulíšek manažer z akční skupiny MAS NAD ORLICÍ se sídlem v
Kostelecké Lhotě. Je zájem o poskytnutí území pro vytvoření naučné stezky.
Zatím nebudeme vstupovat do tohoto svazku, ale záleží tedy na zastupitelstvu zda poskytneme katastrální
území pro vytvoření naučné stezky. Zárověň nám byla zaslána tabulkla s přehledem průměrných nákladů na
vybavení ,pokud by jsme toto vybavení chtěly – přečíst.
●

Hlasování o poskytnutí katastrálního území obce pro akční skupinu MAS Nad Orlicí ke zřízení
naučné stezky:
pro : 5 hlasů , / proti 0 hlasů, /
zdrželo se 0 hlasů
●

Nabídka okoupení akcií Č.S.

O nabídce k odkoupení 200 kusů akcií Č.S. Od obce Polom,CYRRUS,a.s.Obchodníkem s cennými
papíry za cenu 500,-Kč/kus , tj. Celkem 100 000,-Kč. Zastupitelstvo obce nehlasovalo v diskuzi se
sjednotlilo v názoru, že zatím se tyto akcie nemusejí prodávat.

Bod. č. 7. Usnesení
Viz usnesení je nedílnou součástí zápisu.

8.Závěr
Starosta s poděkováním ukončil schůzi 21.15 hod.
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