USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
konaného dne 1.6. 2007 v zasedací místnosti OÚ v 18,00. hodin,
A) Zastupitelstvo obce Polom na svém 2. jednání schvaluje:
1.Program jednání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: pro 4 hlasy , proti 0 hlasů , zdrželo se 0 hlasů.
2. Závěrečný účet z hospodaření obce za rok 2006
v návaznosti na zprávu z přezkoumání hospodaření obce Auditory KÚ
Hlasování k závěrečnému účtu: pro 4 hlasy , proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů
Zastupitelstvo obce Polom schválilo všemi hlasy přítomných zastupitelů závěrečný účet obce k
uvedenému datu, dle jednotlivých kapitol rozpočtu na rok 2006 a jeho čerpání dle schváleného plánu
prací a kulturních akcí na rok 2006 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),
Hospodaření obce k 31.12. 2006, Výdaje - Přijmy

Celkové přijmy na rok 2006 byly naplánovány
v rozpočtu ve výši ................................................

Po úpravě
1 112 280,00 1 120 770,00

Daňové a ostatní přijmy k 31.12.2006 jsou ..............
Přebytek hospodaření z roku 2005 .........................
Celkem na účtech obce k 31.12 . 2006 .....................
Po odečtení výdajů které číní k 31.12 . 2006 ..........
Bylo na účtech obce k 31.12. 2006 ........................

1 053 214,60 Kč.
678 819,78 Kč.
1732034,38 Kč.
-865 982,26 Kč. čerpáno Na 77,90%
866 052,12 Kč.

Na provozním účtu k 31.12.2006 ...............................
Na Termínovaném účtu k tomuto datu ..................
Přebytek hospodaření za rok 2006, t.zv.fond rezerv .....

788 758,29
77 293,83
866 052,12

Kč.

Kč.
Kč.
Kč.

3. Závěrečný účet Mikroregionu Rychnovsko: pro 4 hlasy , proti 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.
4. Prodej starého vleku 3,5 t ,uvedenému zájemci Panu Sládkovi za cenu 3.000,- Kč..
Hlasování o prodeji starého vleku : pro 4 hlasy, proti 0 hlasů,

zdrželo se 0 hlasů.

B) Zastupitelstvo obce Polom na svém 2. jednání bere na vědomí:
1. Hospodaření obce k 30.4. 2007, Výdaje - Přijmy
Hospodaření podle rozpočtu - v přijmech

Rozpočet
Schválený

Po
Změnách

Po úpravě
936 460,00

K 30. 4.
2007

Celkové přijmy na rok 2007 byly naplánovány
v rozpočtu ve výši ................................................

1 120 880,00

Daňové a ostatní přijmy k 30. 4.2007 jsou ..............
Přebytek hospodaření z roku 2006 .........................
Celkem na účtech obce k 30. 4.2007 .....................
Po odečtení výdajů které číní k 30. 4.2007 ..........
Bylo na účtech obce k 30. 4.2007 ..........................

324 060,00
866 052,12
1190112,12
-238 390,00
951 722,12

Kč.
Kč.
Kč.
Kč.
Kč.

34.6 %
1 120 880,00
-936 460,00
184 420,00
Pro vyr.roz.

Na provozním účtu k 30. 4.2007 ...............................
Na Termínovaném účtu k tomuto datu ..................
Tolik k hospodaření k 30. 4.2007 ve výdajích

874 268,44
77 453,69
951 722,13

Kč.
Kč.
Kč.

4.5. přev.
Na prov.účet

Kč.

2. Stížnost paní Drahomíry Fričové s konstatováním, že majitelé vozidla SPZ RKE 22 – 47 nemohou
blokovat tímto vozidlem výjezd (bránu) z pozemku na veřejnou místní komunikaci jenž je majetkem
obce a zárověň konstatovala, že pokud nedojde k nápravě bude obecní úřad postupovat podle Zákona
číslo 200/1990 Sbírky O Přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Úhradu odpadů za 1.1/2 r. 2007 – informace

4. Organizační zajištění pouti 23. a 24.6.
Zábava 23.6. - v sobotu k tanci a poslechu hraje Sbor dobrovolných muzikantů, vítání občánků sobota
23.6. od 14 hod. V neděli 24.6. od 15 hod. Mše svatá v kapličce sv. Jana a Pavla a výši vstupného na
zábavu ve výši 40,-Kč/ vstupenka.

5. Další postup po zemních pracech,
Jsou skoro hotové – provedla s technikou firma Agrosprint servis Polom, bude provedeno svépomocí a za
účasti SDH obce oplocení. Dále vyčištění a náter požární nádrže a plánované zhotovení části kanalizace
pod Obecním úřadem bude zahájeno po dokončení hřiště a posléze i podél obecní cesty a parkánem
zahrady pana ing.Kozáka, bude záležet na výši proinvestovaných finančních prostředků na předešlé práce.

C) Zastupitelstvo obce Polom na svém 2. jednání neschvaluje :
1. Žádost o prodej části obecního pozemku č. 62/1 je to parcela u hasičárny.
Žádost o odkoupení pozemku od pana Ing. Kurky. Zveřejněna na Úřední desce
od 30.3. do 30.4.2007
Vyjádření zastupitelů: Ta to žádost byla zamítnuta všemi přítomnými členy obecního zastupitelstva a to
z důvodu ,že odporodejem části z této parcely by došlo ke snížení její účetní hodnoty a zbytek by se
nedal použít k realizaci případné stavby obce k rozšíření hospodářské budovy pro uskladnění techniky
obce.
Hlasování o žádosti pana Ing. Kurky k odprodeji části p.č. 62/1 : pro 0 hlasů, proti 4 hlasy,
zdrželo se 0 hlasů.

Starosta obce
Jakubec Antonín

místostarosta obce
Ing. Miroslav Kozák

