Obec Polom
Zastupitelstvo obce Polom
ZÁPIS Z 20. VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
KONANÉ 20.9.2013 OD 18:30
V BUDOVĚ MÍSTNÍHO POHOSTINSTVÍ.
Schůzi vedl starosta obce Ing. Josef Šalda (dále jen „starosta“).
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a občany na 20. 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: Martin Peňáz
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Žaba, Ing. Miroslav Kozák
1.2. Schválení programu schůze
Starosta seznámil přítomné s programem veřejné schůze a zároveň doplnil program schůze o
žádost TTC Lhoty u Potštejna.
PROGRAM:
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
1.2. Schválení programu schůze
2. Příjmy a výdaje k 30.6.2013
2.1. Rozpočtové opatření č. 3,4,5
3. Projekt revitalizace rybníků
4. Žádost pana Petra Smisitele
5. Žádost TTC Lhoty u Potštejna
6. Ostatní informace
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr
Starosta vyzval přítomné zastupitele k vyjádření se k předloženému programu schůze. Žádné
další připomínky nebyly podány. Byl odhlasován 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. Příjmy a výdaje k 30.6.2013
Starosta seznámil přítomné s příjmy a výdaji od počátku roku 2013 k 30.6.2013.
Celkové příjmy obce od počátku roku 2013 do 30.6.2013 činí 1.168.004,81,- Kč.
Celkové výdaje obce od počátku roku 2013 do 30.6.2013 (vč. splátek úvěru 48.425,58,-) činí
897.131,95,- Kč.
Po přičtení celkových příjmů a odečtení celkových výdajů obce v roce 2013 bylo na účtu
obce k 30.6.2013 celkem 1.127.165,75,- Kč.
Zastupitelstvo obce Polom bere na vědomí hospodaření obce k 30.6.2013.
2.1. Rozpočtové opatření č. 3,4,5
Starosta seznámil přítomné s nutností provedení rozpočtového opatření dle jednotlivých
kapitol v příjmové a výdajové části. Uvedl, kterých kapitol se rozpočtové opatření týká.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje rozpočtové opatření č. 3,4,5 dle jednotlivých kapitol v
příjmové a výdajové části rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Projekt revitalizace rybníků
Starosta seznámil přítomné s chystanou výzvou dotačního titulu na obnovu návesních
rybníků. Dále připomněl, že bude možnost podat i žádost do POV 2014. Předložil cenovou
nabídku na vypracování projektové dokumentace na rybník v návsi a rybníček u koupaliště
(upravená na základě upřesnění zadání). Bylo by dobré rybník v návsi vyčerpat a zhodnotit jeho
technický stav. Obdobný způsob by volil i u horního rybníka.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo upřednostnit rybník u kapličky p. č. 19.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje vypracování projektové dokumentace na opravy
rybníčků v obci Polom dle předložené cenové nabídky.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Žádost pana Petra Smisitele
Starosta seznámil přítomné s žádostí pana Petra Smisitele. Zastupitelstvo jeho žádost
schvaluje, nicméně všechny práce si pan Smisitel provede sám na své vlastní náklady. Obec
nebude nyní v této lokalitě kanalizační řad řešit.
5. Žádost TTC Lhoty u Potštejna
Starosta seznámil přítomné s žádostí TTC Lhoty u Potštejna. Zastupitelé se dohodli na
poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje poskytnutí příspěvku TTC Lhoty u Potštejna ve výši
5.000,- Kč.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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6. Ostatní informace
Veřejná zeleň Polom – proběhla kontrola pracovníky SZIF, dotace proplacena v září 2013
Úpravna vody – stavba zahájena v září, nyní hotová převážná část hrubé stavby.
Výstavba komunikace, kolaudace – starosta doporučuje co nejdříve zkolaudovat, po domluvě
nutno opatřit povrch komunikace alespoň vyfrézovanou živicí.
Dražební vyhláška – uskuteční se 22.10.2013, zastupitelé si stanovili maximální částku, za kterou
by pozemek koupili.
Koupě pozemku pod zastávkou – zaplacena kupní cena, vloženo na katastrální úřad
Skácení smrku u kaple – starosta má nabídku na odkup chvojí za 1000,- Kč. Smrk bude pokácen v
sobotu 5.10.2013
Obecní maškarní bál – starosta navrhl uspořádat první Obecní maškarní bál, navrhl termín
15.11.2013.
Kanalizace – starosta předložil nabídky na koupi potrubí, zastupitelé diskutovali opravu
kanalizace u čp. 12.
7. Usnesení
Viz. samostatná příloha
8. Diskuze
9. Závěr
Starosta obce ukončil schůzi ve 20:00.
Zapisovatel: Martin Peňáz…..……..dne 20.9.2013 …………………………….
Ověřovatelé: Miroslav Žaba.…..…....dne 20.9.2013 …………………………….
Ing. Miroslav Kozák….dne 20.9.2013 ……………………………
Starosta: Ing. Josef Šalda........... dne 20.9.2013 ............................................
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