Obec Polom
Zastupitelstvo obce Polom
ZÁPIS Z 3. VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
KONANÉ 28.2.2011 OD 19:00
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Schůzi vedl starosta obce Ing. Josef Šalda (dále jen „starosta“).
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a občany na 3. veřejném zasedání.
Přítomni:
Ing. Josef Šalda, Ing. Miroslav Kozák, Martin Peňáz, Miroslav Žaba a Roman
Buben
 Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Občané: viz. prezenční listina členů zastupitelstva a občanů (Příloha č. 1)
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Starosta určil zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Zapisovatelem určen: Ing. Miroslav Kozák
Ověřovatelé zápisu: Luboš Nosek, Miroslav Buben ml.
1.2. Schválení programu schůze
Starosta seznámil přítomné s programem veřejné schůze. Byl vypuštěn bod týkající se
žádosti o koupi pozemku. Tato žádost byla již schválena minulým zastupitelstvem.
Starosta doplnil program schůze o bod – zlegalizování vrtu VP3, vodovodní přípojky a
žádost o odběr podzemních vod. Dále byl doplněn bod číslo 5 o opravu hydrantů.
Posledním doplněným bodem jsou příjmy a výdaje k 31.12.2010.
PROGRAM:
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
1.2. Schválení programu schůze
2. Příjmy a výdaje k 31.12.2010
3. Záměr obce – pronájem pohostinství v budově čp. 34
4. Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2011
4.1. Harmonogram realizace projektu
5. Zlegalizování vrtu VP3 včetně vodovodní přípojky a žádost o odběr
podzemních vod
6. Koupě dávkovacího čerpadla do vrtu nad Polomí, oprava hydrantů
7. Pasportizace vodovodu a kanalizace
8. Mikroregion Brodec – navýšení příspěvku
9. Výhled projektů na další roky
10. Ostatní informace
10.1. Plán prací a kulturních akcí na rok 2011
10.2. Vítání občánků 2011, pouť, mše
10.3. Sběr nebezpečného odpadu a železa
11. Diskuze
12. Usnesení
13. Závěr
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Starosta vyzval přítomné zastupitele k vyjádření k programu schůze. Žádné další
připomínky nebyly podány. Byl odhlasován program schůze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje doplněný program schůze předložený starostou obce.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Příjmy a výdaje k 31.12.2010
Starosta seznámil přítomné s příjmy a výdaji od počátku roku 2010 k 31.12.2010.
Celkové příjmy obce od počátku roku 2010 k 31.12.2010 činí 1.547.048,54,- Kč.
Celkové výdaje obce (včetně splátek úvěru) od počátku roku 2010 k 31.12.2010 činí
1.569.453,85,- Kč.
Na účtu obce bylo k 1.11.2010 celkem 969.432,51,- Kč.
Po přičtení příjmů a odečtení výdajů od počátku roku 2010 bylo na účtu obce
k 31.12.2010 celkem 947.027,20,- Kč.
Zastupitelstvo obce Polom bere na vědomí hospodaření obce k 31.12.2010.
3. Záměr obce – pronájem pohostinství v budově čp. 34
Starosta seznámil přítomné s došlými nabídkami. První nabídka byla od Kamila
Mazankieviče, druhá od Radka Provazníka. Zastupitel Miroslav Žaba navrhl Kamila
Mazankieviče. Ostatní zastupitelé navrhli vzhledem k letitým zkušenostem s pohostinskou
činností Radka Provazníka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje pronájem pohostinství v budově čp. 34 panu Radku
Provazníkovi.
Výsledek hlasování: PRO 4, PROTI 1, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Starosta seznámil všechny přítomné s návrhem smlouvy o pronájmu nebytových prostor.
Žádné další připomínky nebyly podány.
4. Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2011
4.1. Harmonogram projektu
Starosta seznámil přítomné s nabídkami na dodávku oken. Dále pověřil výběrem
dodavatele stavebních prací místostarostu Ing. Miroslava Kozáka a Romana Bubna. V případě
neúspěšné žádosti do POV bude zrekonstruován pouze výčep. Práce by byly zahájeny
začátkem dubna až po výroční schůzi místního mysliveckého spolku. Výkazy výměr a slepý
rozpočet na práce sestaví starosta obce spolu s Lubošem Noskem.
Přibližní harmonogram projektu:
- Březen (rozhodnutí o přidělení dotací)
- Duben (výběr zhotovitele)
- Květen až Červenec (provádění prací)
Starosta dal o složení komise pro výběr dodavatele stavebních prací hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje pověření výběrem dodavatele stavebních prací Ing.
Miroslava Kozáka a Romana Bubna. Zároveň Zastupitelstvo obce Polom schvaluje opravu
výčepu v případě nepřidělení dotace.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Zlegalizování vrtu VP3 včetně vodovodní přípojky a žádost o odběr podzemních vod
Starosta obce informoval přítomné o jeho schůzce s Ing. Kunertovou na životním
prostředí. Bylo mu zde sděleno, že vrt nad Polomí VP3 je nelegální (doposud nebylo vydáno
stavební povolení a neproběhla jeho kolaudace) a že od roku 2007 je nedořešeno povolení
k odběru podzemních vod (zde hrozí obci pokuta až 500 000,- Kč). Přitom tato skutečnost
byla konstatována každoročně v závěru zprávy o kontrole krajskou hygienickou stanicí. Tento
problém nebyl doposud nikomu ze stávajících zastupitelů znám. Starosta uvedl, že povolení
k odběru podzemních vod pokud možno v co nejkratší době dotáhne do konce.
K zlegalizování vrtu a přípojky bude nutné vypracovat dokumentace a následně vše
zkolaudovat. Zkusí o tomto problému jednat s Orlickou hydrogeologickou společností.
Dále pověřil správce vodovodu pověřením kontrolního odečtu vodoměrů vzhledem k větší
spotřebě vody v posledních měsících. Informoval přítomné o vyhotovení a zaslání majetkové
a provozní evidence vodovodu na Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou.
6. Koupě dávkovacího čerpadla do vrtu nad Polomí
Vzhledem k problémům s dávkováním dezinfekce u vrtu VP-3 byla dohodnuta koupě
nového dávkovacího čerpadla na základě cenové nabídky od firmy Henkel předložené
Martinem Peňázem. Martin Peňáz vysvětlil přítomným problém se stávajícím čerpadlem a
seznámil je s výhodami dávkovacího čerpadla nového. Zároveň byl pověřen zajištěním dodání
dávkovacího čerpadla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje koupi nového dávkovacího čerpadla v hodnotě
25000,- Kč.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Starosta předložil nabídky na opravu hydrantů a dal prostor k vyjádření přítomným.
Zdůraznil, že s tímto nebylo v rozpočtu obce pro rok 2011 uvažováno, nicméně vzhledem
k dlouho chystanému čištění vodojemu je to bezpodmínečně nutné.
Nabídka na vyčištění vodojemu od firmy Aqua Servis RK je cca 10757,- Kč včetně DPH.
V případě potřeby úplné výměny hydrantů je dle nabídky pana Vonáska cena za 1 ks pevného
hydrantu včetně montáže 19300,- Kč bez DPH a 1 ks objízdného hydrantu 25100,- Kč bez
DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje opravu hydrantů a vyčištění vodojemu.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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7. Pasportizace vodovodu a kanalizace
Pasportizací vodovodu byli pověřeni Ing. Miroslav Kozák a Martin Peňáz.
Pasportizací kanalizace byli pověřeni Buben a Miroslav Žaba.
Vodovodní řád i přípojky budou zakresleny do katastrální mapy. Budou zde uvedeny
použité materiály trubního vedení tak, aby se poté dal vypracovat „plán opravy vodovodu“.
Na jeho základě budou vybrány nejproblematičtější úseky.
Pasport jednotné kanalizace naopak poslouží jako základní informace k řešení problému
s nakládáním odpadních vod v obci. Na jeho základě by se dali vypracovat různé varianty
řešení.
8.

Mikroregion Brodec – navýšení příspěvku

Starosta informoval přítomné zastupitele o navýšení příspěvku Mikroregionu Brodec z 25
Kč/1 obyvatele/rok na 40 Kč/1 obyvatele/rok. O tomto navýšení dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje navýšení příspěvku Mikroregionu Brodec.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
9. Výhled projektů na další roky
V dnešní době nelze úspěšně žádat o dotace bez zhotovené projektové dokumentace.
Vzhledem k této skutečnosti vyzval přítomné k podání návrhů možných návrhů. Starosta
navrhl jako jednu z alternativ přepracování PD na budovu čp. 34 nebo se případně pokusit
něco udělat s rybníky v obci.
Starosta přednesl svoji představu individuálního čištění odpadních vod. V případě
možnosti provedení této varianty doporučil v horizontu 2-3 let dobudovat jednotnou
kanalizaci v obci, do které by se pak jednotlivé DČOV mohly napojit.
Bylo dohodnuto, že tyto věci budou prozatím odloženy, vzhledem k velkému množství
akcí chystaných na letošní rok.
10. Ostatní informace
10.1.
-

10.2.

Plán prací a kulturních akcí na rok 2011
Pouťová zábava vzhledem k chystaným stavebním úpravám pohostinství zřejmě
nebude
Mše v kapli – zajistí starosta obce spolu s místostarostou
Vítání občánků 2011 zajistí starosta s místostarostou
Starosta navrhl, aby si kulturní akce v obci (zábavy atd.) vzalo na svá bedra SDH
Polom (vzhledem k úspěšným plesům) – za podpory obce
Sběr nebezpečného odpadu a železa

Sběr nebezpečného odpadu a železa proběhne 12.března v sobotu. Svoz bude zajištěn
obecním traktorem za pomoci SDH Polom. Přistavení kontejneru na železo zajistí Roman
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Buben. V úterý v 16:00 přijedou zaměstnanci firmy Ekola České Libchavy, kteří tento
nebezpečný odpad odvezou.
10.3.
-

Ostatní informace
Rozvoz dřeva proběhne 5.března 2011
Informoval přítomné o koupi programu na evidenci obyvatel v ceně 3000,- Kč
Navýšení ceny za dřevo z 300,- Kč/bm na 350,- Kč/bm
Pověřen Miroslav Žaba zajištěním revizí hasicích přístrojů v majetku obce
(budova čp. 34, hasičská zbrojnice, budova obecního úřadu atd.)

11. Usnesení
Viz. samostatná příloha
12. Diskuze

13. Závěr
Starosta obce ukončil schůzi ve 21:15.

Zapisovatel:

Ing. Miroslav Kozák..dne 28.2.2011

…………………………….

Ověřovatelé:

Luboš Nosek………. dne 28.2.2011

…………………………….

Miroslav Buben ml….dne 28.2.2011

……………………………

Ing. Josef Šalda......... dne 28.2.2011

............................................

Starosta:
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