Obec Polom
Zastupitelstvo obce Polom
ZÁPIS Z 21. VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
KONANÉ 7.11.2013 OD 18:00
V BUDOVĚ MÍSTNÍHO POHOSTINSTVÍ.
Schůzi vedl starosta obce Ing. Josef Šalda (dále jen „starosta“).
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a občany na 21. veřejném zasedání.
Přítomni:
Ing. Josef Šalda, Ing. Miroslav Kozák, Peňáz Martin a Roman Buben
 Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluveni:
Miroslav Žaba
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: Ing. Miroslav Kozák, Roman Buben
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. Příjmy a výdaje k 30.9.2013
2.1. Rozpočtové opatření č. 6, 7
3. Program obnovy venkova 2014
4. Obnova vodní plochy u kaple
5. Projednání výše poplatku za odpady na rok 2014, ceny služeb a výrobků 2014
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 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Příjmy a výdaje k 30.9.2013
Starosta seznámil přítomné s příjmy a výdaji od počátku roku 2013 k 30.9.2013.
Celkové příjmy obce od počátku roku 2013 do 30.9.2013 činí 2.160.736,20,- Kč.
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Celkové výdaje obce od počátku roku 2013 do 30.9.2013 (vč. splátek úvěru 72.979,16,-) činí
1.964.690,93,- Kč.
Po přičtení celkových příjmů a odečtení celkových výdajů obce v roce 2013 bylo na účtech
obce k 30.9.2013 celkem 1.100.763,74,- Kč.
Zastupitelstvo obce Polom bere na vědomí hospodaření obce k 30.9.2013.
2.1. Rozpočtové opatření č. 6,7
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. 6,7 dle jednotlivých kapitol v
příjmové a výdajové části rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Program obnovy venkova 2014
Pan starosta seznámil zastupitele s připravovaným dotačním titulem Program obnovy
venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2014. Termín podání žádosti je stanoven od
11.11.2013.
Na pracovní schůzce zastupitelstva obce bylo dohodnuto, že starosta připraví projekt na
opravu komunikací. Starosta seznámil přítomné s připraveným projektem Výspravy obecních
komunikací Polom. Projekt obsahuje výspravy živičných komunikací na území obce a další
úsek opravy komunikace na Hájek. Celkový náklad dle rozpočtu činí 722.914,50,- Kč
V rozpočtu obce na rok 2014 bude uvažováno s výdaji na opravy komunikací ve výši
362.914.50,- Kč. Požadovaná výše dotace bude činit 360.000,- Kč.
Po krátké diskuzi se zastupitelstvo dohodlo na podání projektu „Výstavba místní
komunikace a oprava komunikací v obci“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje podání projektu „Výspravy obecních komunikací
Polom“ do Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro rok 2014 s návrhem
rozpočtu v maximální výši 722.914,50,- Kč.
Výsledek hlasování: PRO 4, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Obnova vodní plochy u kaple
Starosta seznámil přítomné s projektem. V současné době je projekt podán na MěÚ
v Rychnově nad Kněžnou a čeká se na vydání souhlasného stanoviska. Dotační titul na
obnovu návesních rybníků by měl být vypsán v únoru 2014. Do této doby je potřeba znát cenu
díla na základě výběrového řízení. Projektová cena činí přibližně 1.200.000,- Kč včetně DPH.
Projekt by byl realizován pouze v případě přidělení dotace se začátkem realizace v říjnu 2014.
Část financování by byla v roce 2015.
Zastupitelstvo se dohodlo, že pověří RNDr. Tomáše Kytlíka provedením výběrového
řízení na projekt „ Obnova vodní plochy na p.p.č. 19“.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje provedení výběrového řízení na projekt Obnova
vodní plochy na p.p.č. 19 a pověřuje zhotovitelem výběrového řízení RNDr. Tomáše Kytlíka.
Výsledek hlasování: PRO 4 , PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Projednání výše poplatku za odpady na rok 2014, ceny služeb a výrobků 2014
Zastupitelé diskutovali výši poplatku za odpady pro rok 2014, ceny vodného a palivového
dřeva a také ceny služeb poskytovaných obecním traktorem. Po diskuzi dospěli k názoru, že
ceny zůstanou pro příští rok zachovány ve stejné výši.
6. Ostatní informace

-

15.12.2013 Prodej vánočních stromků
15.11.2013 Maškarní bál pro dospělé
30.11.2013 Zabíjačkové hody SDH Polom
1.12.2013 Rozsvícení vánočního stromu u kaple
13.12.2013 22.veřejné zasedání zastupitelstva
22.12.2013 zpívání vánočních koled v kapli
28.12.2013 zábava k příležitosti ukončení roku 2013

7. Usnesení
Viz. samostatná příloha
8. Diskuze
9. Závěr
Starosta obce ukončil schůzi v 19:30.
Zapisovatel:

Martin Peňáz..….…..…..dne 7.11.2013

…………………………….

Ověřovatelé:

Roman Buben…………..dne 7.11.2013

…………………………….

Ing. Miroslav Kozák…..…….dne 7.11.2013 ……………………………

Starosta:

Ing. Josef Šalda.............dne 7.11.2013
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............................................

