Zápis z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Polom
konaného - čtvrtek, dne 13. 3. 2008 v 18 hodin
v budově obecního úřadu.
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Na jednání přítomno: 5 členů zastupitelstva a 5 občanů , 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 Martin Peňáz, pan Jiří Šalda ml.
Program:
1. Zahájení
● Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Hospodaření obce k 31.12. 2007
● výdaje + přijmy
3. Hospodaření obce k 29.2.2008
● výdaje + přijmy
4. Rozpočet obce v návaznosti na plánované práce a kulturní akce
na rok 2008
● kanalizace, před OÚ, pod čp. 28, od čp. 26 k rozcestí čp. 10,
● dobudování hřiště, vývěsní tabule, oprava cesty do Zátvor, a na Hájek,
● projekt stavebních parcel v lokalitě za kaplí , realizace výměny pozemků,
● pouť zábava, vítání občánků, mše sv. v kapli,
● ukončení prázdnin s opékáním,
● ukončení roku ?, v návaznosti s provozem hospody ?
5. Projednání záměru k Místnímu referendu k nemovitosti
čp. 34-hospoda
6. Projednání žádosti o koupi pozemku
7. Odpadové hospodářství
● oprava kontejneru, popelnice?
● nákup kontejnerů k rozšíření třídění odpadů
8. Diskuze
9. Usnesení
10.Závěr
Připomínky k dnešnímu programu : nebyly podány
Případné návrhy na doplnění – návrhy k rozšíření programu k jednání: nebyly podány
Změna programu: nebyla navržena
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 Martin Peňáz a pan Šalda Jiří ml.

Bod č. 2 Hospodaření obce k 31. 12. 2007 ,výdaje - přijmy
V úvodu tohoto bodu se pan starosta se dotázal zastupitelstva, zda vzhledem k tomu, že hospodaření podle
jednotlivých kapitol rozpočtu ve výdajové a příjmové části za rok 2007, jsme ,jako zastupitelstvo probírali
detailně při sestavování rozpočtu, jestli se může při seznámení, vzhledem k úspoře času, v tomto bodě
omezit, jak v přijmové části, tak ve výdajové části jen v připomenutí celkových výdajů a přijmů v
jednotlivých kapitolách. Zastupitelstvo vyslovilo souhlas.
Celkové přijmy na rok 2007 byly naplánovány
v rozpočtu ve výši 936 460,-Kč.

Po úpravě
936 460,00 997 900,00

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 31.10.2007 .....
Bylo na účtě obce k 31.12.2007 ..........................

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

Z dedaily o hospodaření se každý může seznámit -Viz. List č. 2 – 7 / součást zápisu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření ve výdajích a přijmech za rok 2007.
Hlasování o závěrečném účtu bude provedeno až po ukončení auditu, tedy na další schůzi, audit je toto
pondělí.

Bod č.3 Hospodaření obce k 29.2.2008 ,výdaje - přijmy
Dále pan strosta seznámil přítomné s rozborem hospodaření za dva měsíce roku 2008, List 8 – 12/součást
zápisu.
Hospodaření podle rozpočtu - v přijmech
Předpokládané přijmy - druh přijmů

Rozpočet
Schválený

Po
Změnách

K 29.2.
2008

225 480,00

Celkem přijmy k 29.2.2008
Výdaje k 29.2.2008 jsou

232870

Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření ve výdajích a přijmech k 29.2.2008.

Bod č. 4 Rozpočet obce v návaznosti na plánované práce a kulturní akce na rok
2008
Předsedající strosta obce opětovně seznámil přítomné s rozpočtem v přijmové a výdajové části dle
jednotlivých kapitol. K předloženému rozpočtu na rok 2008 nebyly připomínky, proto bylo přistoupeno ke
schválení rozpočtu na rok 2008,hlasováním zastupitelstvem obce Polom.
Rozpočet na rok 2008 – viz. list 13 – 16/ součást zápisu.
Předpokládaný - navržený rozpočet v přijmech
Celkem předpokládané přijmy na rok 2008
Předpokládaný - navržený rozpočet ve výdajích

Předpokládaný vyrovnaný rozpočet ve výdajích na rok
2008 je naplánován ve výši xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kč.---

Vyvěšeno: 11.2.2008

Rok 2008
1 079 638,00
Rok 2008

1 079 638,00

Sejmuto: 11.3.2008

Hlasování ke schválení rozpočtu na rok 2008 : pro : 5 hlasů , / proti 0 hlasů, / zdrželo se 0 hlasů

Bod č. 5 Projednání záměru k případnému odkoupení a uspořádání Místního
referenda k nemovitosti čp. 34-hospoda + obchod.
V tomto pan starosta připomenul zastupitelstvu obce o případných dopadech s ukončením provozu obchodu
a místního pohostinství. Zastupitelstvo by mělo zhodnotit pro a proti k případnému nákupu nemovitosti
čp.34 hospoda + obchod.
V zhledem k tomu, že podle informace současné majitelky paní Dvořákové je zájem o odkoupení této
soukromé provozovny, jinou fyzickou osobou, která má zájem o provozování, rozhodlo po dohodě
zastupitelstvo,že obec zatím vyčká jestli případný zájemce odkoupí tento objekt k ponikání. V tomto
mezidobí zástupci obce osloví předběžně majitelku paní Janu Dvořákovou, pokud by se neuskutečnil tento
prodej, a pokud by nepotřebovala celou finanční hotovost z tohoto prodeje,zda by byla ochotna odprodat
tento objekt obci Polom na splátky přibližně 4 – 5 let. Než by mělo být rozhodnuto o koupi , rozhodlo
zastupitelstvo, že by k této koupi bylo uskutečněno místní referendum, aby i občané se k této záležitosti
mohli vyjádřit, vuhledem k tomu, že by se jednalo o značné finanční zatížení obecních rozpočtů na několik
let. Výše uvedený postup byl odhlasován zastupitelstvem obce.
Hlasování o postupu k předloženém záměru případného odkoupení nemovitosti čp. 34
pro : 5 hlasů , / proti 0 hlasů, / zdrželo se 0 hlasů

Bod č. 6 Projednání žádosti o koupi pozemku
Pan starosta seznámil přítomné s došlými žádostmi o odkoupení obecních pozemků ke stavbě rod. domků.
Seznámení se týkalo žádosti pana Zemánka z Černíkovic a pana Poláčka z Prahy. Jedná se o parcely 313/5,
313/6 – lokalita nad čp. 38.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o těchto žádostech a případných dalších, že zatím žádosti budou pozastaveny
pozemky se nebudou prodávat do doby rozměření v jednotlivých lokalitách určených U.P. a vyhotovení
projektu inženýrských sítí. Toto omezení by mělo trvat přibližně tento rok ve kterém by se tyto úkony ,jak s
vyměřením ,tak se zákresem jednotlivých parcel a komunikace měly realizovat.
Žadatelé budou vyrozumněni dopisem. Obec osloví některou s firem poptávkovým řízením k cenové
nabídce pro vyměření a zhotovení projektu.
Schválení hlasováním o pozastavení záměru obce k odprodeji stavebních parcel, až do doby vyměření
a zákresem stavebních parcel do mapových podkladů a zhotovení projektu pro tyto pozemky určené
U.P. Pro stavbu R.D.
Výsledek hlasování - pro : 5 hlasů , / proti 0 hlasů, / zdrželo se 0 hlasů

Bod č. 7 Odpadové hospodářství
oprava kontejneru, popelnice?
● nákup kontejnerů k rozšíření třídění odpadů
V tomto bodě se vedla diskuze o neukázněnosti občanů obce,ohledně nukázněnosti ukládání popela z
topení. Do kontejneru se vynáší žhavý popel a opětovně došlo k několika hoření velkooběmového
kontejneru, čímž dochází k poškozování a znehodnocování, vypálením nátěru a následnému zkorodování.
●

V letošním roce,po topné sezóně se musí tento kontejner opravit, vyvařením a nátěrem.
Dále zastupitelstvo rozhodlo o zrušení kontejneru ,(korby) na ukládání starého železa a to z důvodu toho, že
železný šrot je neustále rozebírán- rozkrádán mimoobecními motorizovanými občany. Náhradou za tuto
skládku bude buď obec nebo SDH obce dvakrát ročně pořádat sběr tohoto železného šrotu od občanů a
místních chalupářů.
Další diskuze probíhala k případnému přemístění kontejneru na domovní odpady a k nákupu dalších
kontejneru na tříděný odpad, jako na rozšíření třídění dalších plastů, nejen Pet lahví, ale i ostatních a dále
skla zvlášť barevné a bílé.
Hlasování o zrušení kontejneru (korby) pro ukládání starého železa a pořádání sběrných dnů tohoto
železa ,pro : 5 hlasů , / proti 0 hlasů, / zdrželo se 0 hlasů

Bod č. 8 Diskuze
Diskuze probíhala většinou k jednotlivým bodům po projednání těchto bodů zastupitelstvem

Bod č.9 Usnesení
Viz: Usnesení zastupitelstva ze dne 13.3.2008, jenž je nedílnou součástí Zápisu z této veřejné schůze.

Bod č.10 Závěr
Schůze byla ukončena strostou obce v 21.00 hod.

Ověřovatelé : pan Martin Peňáz

pan Šalda Jiří ml.

Zapisovatel: Ing. Miroslav Kozák

Starosta obce: Jakubec Ant.

