Obec Polom
Zastupitelstvo obce Polom
ZÁPIS ZE 14. VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
KONANÉ 18.9.2012 OD 19:00
V BUDOVĚ MÍSTNÍHO POHOSTINSTVÍ.
Schůzi vedl starosta obce Ing. Josef Šalda (dále jen „starosta“).
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a občany na 14. veřejném zasedání.
Přítomni:
Ing. Josef Šalda, Ing. Miroslav Kozák, Martin Peňáz, Miroslav Žaba a Roman
Buben
Omluven:
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: Peňáz Martin
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Žaba, Ing. Miroslav Kozák
1.2. Schválení programu schůze
Starosta seznámil přítomné s programem veřejné schůze.
PROGRAM:
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
1.2. Schválení programu schůze
2. Dotace na ozelenění cesty do Hájku
3. Vyhodnocení poptávkového řízení – Veřejná zeleň Polom, uzavření smlouvy o
dílo s vybraným zhotovitelem
4. Schválení prodeje obecního pozemku panu Jiřímu Martincovi
5. Žádost o koupi obecního pozemku
6. Ostatní informace
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr
Starosta vyzval přítomné zastupitele k doplnění programu schůze. Žádné další
připomínky nebyly podány. Byl odhlasován výše uvedený program schůze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje program schůze předložený starostou obce.
Výsledek hlasování: PRO 5 , PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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2. Dotace na ozelenění cesty do Hájku
Starosta seznámil přítomné zastupitele s vyrozuměním žádosti o dotaci na výsadbu aleje
podél cesty do Hájku. Žádost byla úspěšná. Výše přidělené dotace činí 140.913,- Kč, přičemž
rozpočtové náklady dle poptávkového řízení činí 165.780,30,- Kč. Spoluúčast obce by činila
15 % z celkových nákladů rozpočtu, tj. 24.867,30,- Kč.
Starosta vyzval přítomné zastupitele k vyjádření se k této záležitosti. Všichni zastupitelé
podpořili realizaci projektu a pověřili starostu obce sepsáním smlouvy o dílo s vybranou
firmou Gardenservis – Ing. Renata Břeňová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje přijetí dotace ve výši 140.913,- z programu Péče o
krajinu, dále schvaluje dofinancování projektu z rozpočtu obce ve výši 24.867,30,- Kč a
pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o dílo s vybranou firmou Gardenservis – Ing.
Renata Břeňová.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Vyhodnocení poptávkového řízení – Veřejná zeleň Polom, uzavření smlouvy o dílo
s vybraným zhotovitelem
Starosta seznámil přítomné zastupitele a občany s výsledkem poptávkového řízení na
realizaci projektu Veřejná zeleň Polom. Nejlevnější nabídku předložila firma Gardenservis –
Ing. Renata Břeňová. Nejnižší cena byla 238.589,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo pověřilo
starostu obce sepsáním smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje zhotovitelem projektu Veřejná zeleň Polom firmu
Gardenservis – Ing. Renata Břeňová a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo
s vybraným zhotovitelem.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Schválení prodeje části obecního pozemku panu Jiřímu Martincovi
Tato záležitost byla projednána již na minulém zastupitelstvu. Byl zveřejněn záměr obce
prodat tento pozemek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje prodej části pozemku parc.č. 90/1 v katastrálním
území Polom u Potštejna panu Jiřímu a Blance Martincovým.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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5. Žádost o koupi pozemku v majetku Obce Polom
Starosta seznámil přítomné zastupitele a občany s žádostí pana MUDr. Jana Motyčky.
Jedná se o část pozemku parc.č. 90/41 v katastrálním území Polom u Potštejna.
Paní Sauerová vznesla připomínku, že se jedná o jedinou suchou cestu do lesa, kterou
každý den využívá. Dle její informace není jediná. Zastupitelstvo obce se po námitce paní
Noskové a paní Sauerové rozhodlo, že projednání prodeje pozemku se odsune na další veřejné
zasedání obecního zastupitelstva. Starosta pověřil paní Ivu Noskovou sepsáním občanů, kteří
stezku používají a vše potvrdí každý svým podpisem. Tento papír bude dodán starostovi obce.
Případně se tito občané dostaví na příští zasedání i spolu s MUDr. Motyčkou.
6. Ostatní informace
Ukončení nájmu pohostinství k 19.9.2012 (bude ukončena nájemní smlouva s paní
Provazníkovou).
Bylo vydáno stavební povolení na příjezdovou komunikaci u pana Žaby.
Dále byla podána žádost o stavební povolení na výstavbu úpravny vody.
V termínu 12. a 13. října se uskuteční volby do krajského zastupitelstva. Volební místnost
bude na sále v místním pohostinství.
Vzhledem ke špatné slyšitelnosti obecního rozhlasu starosta uveřejňuje nově hlášení i na
úřední desku.
7. Usnesení
Viz. samostatná příloha
8. Diskuze
Paní Sauerová podala ústní stížnost zastupitelstvu obce ohledně volně pobíhajících psů.
9. Závěr
Starosta obce ukončil schůzi ve 20:00.

Zapisovatel:

Martin Peňáz….…..…..dne 18.9.2012

…………………………….

Miroslav Žaba.…..……. dne 18.9.2012

……………………………

Ověřovatelé:

Ing. Miroslav Kozák….….. dne 18.9.2012 ……………………………

Starosta:

Ing. Josef Šalda............. dne 18.9.2012
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............................................

