Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Polom
konaného dne 17.7. 2006 v 19 hodin
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Na jednání přítomno: 5 členů zastupitelstva a 0 občanů
Zapisovatelem z dnešního jednání určen: pan Ing. Kozák Miroslav
Jednání řídil: pan Jakubec Antonín starosta obce
Vzhledem k tomu,že je přítomno: 5 členů zastupitelstva dnešní jednání je usnášeni schopné.
Ověřovatelé zápisu: Šalda Jiří, Peňáz Miroslav
3. Veřejná schůze zastupitelstva obce se koná dne 17.7.2006 v 19 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
Program:
1. Zahájení , určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2.Hospodaření obce k 30.6. 2006, příjmy + výdaje
Mzda starosta navýšení 1000,-Kč.
3. Soutěž vesnice roku 2006
- Hodnotící komise
4. Ostatní informace
- informace -pouťová zábava, vyúčtování, mše sv.
- výměna vodoměrů
- provoz bazénu , pravidla
- vandalové v obci
- ukončení prázdnin termín
dětský den
5 Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr

* připomínky k dnešnímu programu: nebyly
* Případné návrhy na jeho doplnění - rozšíření - schválení pozměňovacích návrhů: nebyly podány

K bodu 1) Zahájení
Schůzi zahájil a řídil starosta obce Jakubec Ant. v 19,00 hodin za přítomnosti všech členů
zastupitelstva obce, seznámil přítomné s programem 3. zasedání zastupitelstva.
- schválení programu jako celku: chváleno všemi hlasy zast. obce.
K bodu 2)

Hospodaření obce k 30.6.2006, Výdaje - Přijmy

Předpokládaný rozpočet ve výdajích na rok 2006 činí 1 112 280,-Kč.
Skutečné výdaje k 30.6.2006 činí
436 770,00 Kč.
Daňové a ostatní přijmy k 30.6.2006 jsou skutečně
585 705,00

Daňové a ostatní přijmy k 30.6.2006 jsou skutečně
Přebytek hospodaření z roku 2005
Celkem na účtech obce k 30.6 . 2006
Po odečtení výdajů které číní k 30. 6. 2006
Bylo na účtech obce k 30.6. 2006

Na provozním účtu k 30.6.2006
Na Termínovaném účtu k tomuto datu ..................

585 705,00
678 911,00
1264616,00

Kč.

-436770,00

Kč.

827 846,00

Kč.

750 941,00

Kč.

76 905,00

Kč.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozbor tohoto hospodaření.
Mzda starosta obce
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení mzdy starosty ze 4.000,-Kč . Na 5.000,-Kč./měsíc, navýšení
od výplatního termínu 18.9.2006, tj. od měsíce srpna.
K bodu 3) Přihlášení do soutěže vesnice roku 2006
Starosta obce seznámil přítomné s výsledky soutěže vesnice roku 2006
K bodu 4) Ostatní informace
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s výsledky vyúčtováním pouťové zábavy 24.6.2006,
● v neděli mše sv. v kapli
K úhradě použity fin. Prostř. Vybráno 1.400,-Kč. Za 35 lístků á 40,-Kč.
Hudba 2000,-Kč. 600,- (použito ze železa ) za železo 3175,-Kč.
300,- páter , 100,-Kč. Vráceno zmrzlina volby – komise.
Dále bazénová chemie 2279,-Kč.,částka 3175 bude vrácena po objednání přes pokladnu
● Byla provedena výměna vodoměrů
● Provoz bazénu
Pravidla – projednány pokyny k udržení pořádku a bezpečnosti při používání bazénu, schváleno
zastupitelstvem.
●
●
●

Poškozená zastávka
ukončení prázdnin – termín – dětský program – soutěže s cenami
vzorky vody
Úkoly, které jsem nestihl z minulé schůze dodělám co nejdříve ,prodej akcií Č.S.
Spořitelny 200 akcií
žádost o sponzorský příspěvek na stůl na stol. tenis - škola – Darovací smlouvu

K bodu 9) Diskuse
K bodu 10) U snesení
K bodu 11) Závěr
Starosta obce ukončil schůzi zastupitelstva v 21.30 hodin.
Ověřovatelé: Šalda Jiří, Peňáz Miroslav

::

Zapisovatel: Ing. Kozák Miroslav

