USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
konaného dne 3.12. 2007 v zasedací místnosti OÚ v 18,00. hodin,
A) Zastupitelstvo obce Polom na svém 4. jednání schvaluje:
1.Změnu předloženého programu:
Hlasování o pozměňovacích návzích k projednání: pro : 5 hlasů , / proti 0 hlasů, / zdrželo se 0
hlasů.
2. Program jednání zastupitelstva obce
Hlasování - schválení programu jako celku: pro : 5 hlasů , / proti 0 hlasů, / zdrželo se 0 hlasů
3. Rozpočtové úpravy dle jednotlivých kapitol
Seznámení s Rozpočtovými úpravami a přesunem finací v jednotlivých kapitolách
v přijmové a výdajové části.
Viz. Rozpis Rozpočtových úprav dle jednotlivých kapitol - List č. 8 – 9, Příprava
Rozpočtové úpravy – Hlasování: 5 hlasů , / proti 0 hlasů, / zdrželo se 0 hlasů
4. Rozpočtové provizorium na rok 2007
Na základě § 44 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 13 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje zastupitelstvo obce
na období od 1. ledna 2008 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2008, včetně závazných vztahů ke
státnímu rozpočtu a krajskému zřízení královehradeckého kraje.

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM.
Hospodaření obce:
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 2007.
V Polomi dne 03.12.2007
Rozpočtové provizorium - Hlasování : 5 hlasů , / proti 0 hlasů, / zdrželo se 0 hlasů
5. Revokace Usnesení zastupitelstva ze dne 30.8.2007,
Odst. A) ,Zastupitelstvo obce Polom na svém 3. jednání schvaluje: bod č.4.
Finanční podporu od obce , pro SDH obce Polom, jako příspěvek na vybavení za odpracované hodiny ve
svém volném čase za vybudování hřiště na tenis,volejbal a nohejbal. Dle rozpisu je odpracováno k
dnešnímu datu 760 hodin, navrh 60,-Kč./ hod.výše příspěvku
45.600,-Kč.

Zastupitelstvo Revokuje Usnesení ze dne 30.8.2007 , bod č.4 -se mění takto:
Zastupitelstvo obce Polom na svém 4. jednání dne 3.12.2007 schvaluje usnesením finanční podporu pro
SDH a to částku 45.600,-Kč. Z této částky 45.600,-Kč., bude poskytnuta částka ve výši 15.000,-Kč., jako
dar , na základě sepsané Darovací smlouvy na finanční dar mezi obcí Polom a SDH obce Polom ke dni
3.12.2007. Zbývající finanční prostředky ve výši 30.600,-Kč.,budou poskytnuty SDH obce Polom, na rok
2008 ,jako finanční příspěvek z rozpočtu obce ,kapitoly 5212 Hasiči.
Revokace Usnesení ze dne 30.8.2007,bod č.4 Hlasování o změně: 5 hlasů , / proti 0 hlasů, / zdrželo se 0 hlasů
6. Nákup repasovaného mrazáku
Hlasování o nákupu mrazáku : 5 hlasů , / proti 0 hlasů, / zdrželo se 0 hlasů

B) Zastupitelstvo obce Polom na svém 4. jednání bere na vědomí:
1. Hospodaření obce k 31. 10. 2007 ,výdaje - přijmy
Viz rozpis čerpání rozpočtu – List č. 2-7 , příprava
Celkové přijmy na rok 2007 byly naplánovány
v rozpočtu ve výši 936 460,-Kč.

1 120 880,00

Z přebytku použito 184 420,-Kč. Na vyrov. Rozp.
Daňové a ostatní přijmy k 31.10.2007 jsou ..............
Přebytek hospodaření z roku 2006 .........................
Celkem na účtu obce k 31.10.2007 .....................
Po odečtení výdajů které číní k 31.10.2007 ..........
Bylo na účtě obce k 31.10.2007 ..........................

1 031 262,85
866 052,12
1897314,97
-924 087,29
973 227,68

Po úpravě
936 460,00

Kč.
Kč.
Kč.
Kč.
Kč.

Kč.

% 109,4

% 81,5

2. Příkaz starosty k provedení Inventur za rok 2007
Příkaz starosty obce Polom
k provádění inventarizace obecního majetku pro r.2007
Na základě organizační směrnice k provádění inventur pro r. 2007, a v souladu s ustanovením zákona o
účetnictví, účtovou osnovou a postupy účtování stanovuji komisi k provádění těchto inventur ve složení:
●

Určení Inventarizační komise

Předseda komise: Peňáz Martin
Členové komise: Buben Roman, Šalda Josef
Termín zahájení: 8.12.2007,

Termín ukončení: 31.12. 2007

Komise se bude řídit směrnicí, která je k prováděným inventurám vydána. Inventury budou provedeny do
31. 12.2007. Komise byla určena na veřejném zasedání dne 3.12.2007.
Starosta obce Jakubec Ant.

3. Ostatní informace
●
●
●
●
●
●
●

Úhrada odpady za 2.1/2 r. 2007
Nabídka k odkoupení akcií
Zápis a Usnesení ze schůzky Mikroregionu „Brodec“
Informace k využítí obecního traktoru
Ukončení roku 2007 , termín, hudba, organizace.
Předběžná diskuze k projektům na rok 2008
Diskuze pokračovala ,dále k přeložené Žádosti na manželů Dvořákových , trvale bytem Polom –
místní část Hájek k zařazení vodovodu v Hájku do plánu oprav.

Starosta obce :

Antonín Jakubec

Místostarosta obce: Ing. Miroslav Kozák

