Obec Polom
Zastupitelstvo obce Polom
ZÁPIS Z 22. VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
KONANÉ 13.12.2013 OD 17:00
V BUDOVĚ MÍSTNÍHO POHOSTINSTVÍ.
Schůzi vedl starosta obce Ing. Josef Šalda (dále jen „starosta“).
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a občany na 16. 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: Ing. Miroslav Kozák, Roman Buben
1.2. Schválení programu schůze
Starosta seznámil přítomné s programem veřejné schůze. Doplnil program schůze o 1
bod – schválení smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb.
PROGRAM:
1. Zahájení
1.1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
1.2. Schválení programu schůze
2. Rozpočtové opatření č.8
3. Rozpočet obce na rok 2014
3.1. Rozpočtový výhled na roky 2015-2017
4. Projednání nové obecně závazné vyhlášky
5. Příkaz starosty obce k provedení inventur
5.1. Volba inventarizační komise
6. Rozšíření veřejného osvětlení v obci
7. Smlouva o sdružení prostředků na společnou JPO
8. Smlouva o poskytování regionálních knihovnických služeb
9. Ostatní informace
10. Diskuze
11. Usnesení
12. 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. Rozpočtové opatření č. 8
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. 8 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. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2014
Starosta seznámil přítomné s navrženým rozpočtem obce na rok 2014, který byl zveřejněn
na elektronické úřední desce a vyvěšen na úřední desce 26.11.2013. Návrh rozpočtu byl
sestaven starostou po konzultaci se zastupitelstvem. Dotace na kapličku v rozpočtu není, tento
příjem bude řešen až v rámci rozpočtového opatření. Výdaje na spolufinancování podaného
projektu do POV 2014 zde rovněž nejsou. V tuto chvíli není totiž jisté, zda bude žádost
úspěšná.
Starosta vyzval přítomné zastupitele a občany k podání připomínek k navrženému
rozpočtu obce na rok 2014. Starosta obce tedy dal o navrženém rozpočtu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje rozpočet obce na rok 2014 s předpokládanými příjmy
1.550.020,-Kč a výdaji 1.550.020,-Kč. Závaznými ukazateli jsou základní třídy 1-8.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
3.1. Rozpočtový výhled na roky 2015-2017
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem na období 2014-2016.
2017
1550,00
1450,00
100, 00
1550,00
(v tisících Kč)
Vyzval přítomné k podání připomínek. Žádné připomínky nebyly podány. Starosta dal o
rozpočtovém výhledu hlasovat.
Příjmy celkem
Výdaje
Výdaje dlouhodobé
Výdaje celkem

2015
1600,00
1500,00
100,00
1600,00

2016
1550,00
1450,00
100, 00
1550,00

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015-2017.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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4. Projednání nové obecně závazné vyhlášky
Starosta seznámil přítomné zastupitele a občany s návrhem vyhlášky o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunální odpadů.
Výše poplatku pro rok 2014 zůstane zachována. Po přečtení vyhlášky vyzval přítomné
zastupitele a občany k vyjádření se k této vyhlášce. Žádné připomínky nebyly podány.
Starosta tedy dal hlasovat o schválení této vyhlášky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
5. Příkaz starosty obce k provedení inventur
Starosta obce vyzval přítomné k provedení inventur.
5.1. Volba inventarizační komise
Starosta navrhl do funkce předsedy inventarizační komise pana Miroslava Žabu a
dalšími členy určil pana Romana Bubna a Martina Peňáze.
Starosta tedy dal hlasovat o následujícím složení inventarizační komise:
Předseda:
Miroslav Žaba
Členové komise:
Roman Buben a Martin Peňáz
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom volí inventarizační komisi v následujícím složení:
Předseda:
Miroslav Žaba
Členové:
Roman Buben a Martin Peňáz
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Starosta seznámil zvolenou inventarizační komisi s následujícími body:
- inventarizační komise odpovídá za provedení inventarizace veškerého hmotného i
nehmotného majetku vlastního obecního úřadu a obce Polom včetně proúčtování
inventarizačních rozdílů v souladu se zákonem o účetnictví a vnitřními směrnicemi
- Jmenovaná inventarizační komise byla poučena starostou obce a odpovídá za
provedení inventur podle přiděleného místa a charakteru majetku obce Polom
- Termín provedení inventur k 31.12.2013
6. Rozšíření veřejné osvětlení v obci
Starosta seznámil přítomné s nabídkou na vypracování projektové dokumentace včetně
rozpočtu na rozšíření veřejného osvětlení v obci. Jedná se o lokalitu u p. Křehkého a u p.
Žaby. Celková částka činí 12.000,- Kč bez DPH.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje vypracování projektu na rozšíření veřejného
osvětlení v obci v částce 12.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu objednáním projektové
dokumentace.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7. Smlouva o sdružení prostředků na společnou JPO
Starosta informoval přítomné o schůze v Rychnově nad Kněžnou s panem Bc. Kalousem.
Téma schůzky bylo zajištění požární bezpečnosti obce. Nejjednodušší variantou pro obec je
uzavření Smlouvy o sdružení prostředků na společnou JPO. V úvahu připadá JPO Záměle.
Obec by ročně platila 12.000,- Kč a k tomu PHM na případné výjezdy. Na zřízení vlastní JPO
je potřeba 9 lidí a nákladově by tato záležitost vyšla podstatně dráž.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje uzavření Smlouvy o sdružení prostředků na
společnou JPO a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
8. Smlouva o poskytování regionálních knihovnických služeb
Starosta seznámil přítomné zastupitele a občany s touto problematikou. Dříve tato
smlouva byla sepisována s městem Vamberk. Nově bude smlouva sepsána s Městskou
knihovnou Rychnov nad Kněžnou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování regionálních
knihovnických služeb a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
9. Ostatní informace
-

Byla zkolaudována příjezdová komunikace u p. Žaby
Prodej vánočních stromků 15.12.2012 od 15:00 do 16:00
Zpívání vánočních koled 22.prosince od 17:00 v místní kapli
Zábava k příležitosti ukončení roku 2013 bude 28.12.2013
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům za spolupráci v roce 2013. Na závěr
popřál všem přítomným hodně štěstí, zdraví, lásky a pracovních úspěchů v novém
roce 2014.
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10. Usnesení
Viz. samostatná příloha
11. Diskuze
12. Závěr
Starosta obce ukončil schůzi v 18:30.
Zapisovatel:

Roman Buben….…..…..dne 13.12.2013

…………………………….

Ověřovatelé:

Miroslav Buben………..dne 13.12.2013

…………………………….

Miroslav Žaba…..…….dne 13.12.2013

……………………………

Ing. Josef Šalda.............dne 13.12.2013

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

Starosta:
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