Obec Polom
Zastupitelstvo obce Polom
ZÁPIS Z 14. VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
KONANÉ 25.11.2016 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 14. veřejném zasedání.
Přítomni:
Ing. Josef Šalda, Ing. Miroslav Kozák, Peňáz Martin, Roman Buben, Miroslav
Buben
 Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluveni:
Marcel Křehký
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, Miroslav 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 30.9.2016
3. Projednání a schválení vyhlášky č. 1/2016 (poplatek za odpady)
4. Žádost o příspěvek TTC Lhoty u Potštejna
5. Projednání zprávy o uplatňování územního plánu Polom
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 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Příjmy a výdaje k 30.9.2016
Starosta seznámil přítomné s příjmy a výdaji k 30.9.2016.
Celkové příjmy obce k 30.9.2016 činí 1.793.578,81,- Kč.
Celkové výdaje obce k 30.9.2016 činí (vč. splátek úvěru 85.155,20,-) činí
1.649.114,08,- Kč.
Po přičtení celkových příjmů a odečtení celkových výdajů obce k 30.9.2016 bylo na
účtech obce k 30.9.2016 celkem 1.201.973,58,- Kč.
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Zastupitelstvo obce Polom bere na vědomí hospodaření obce k 30.9.2016.
3. Projednání a schválení vyhlášky č. 1/2016 (poplatek za odpady)
Výše poplatku za odpady zůstane pro rok 2017 stejná jako byla v roce 2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: PRO 6 , PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
4. Žádost o příspěvek TTC Lhoty u Potštejna
Starosta předložil zastupitelům žádost TTC Lhoty u Potštejna o příspěvek na činnost
oddílu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom neschvaluje poskytnutí příspěvku TTC Lhoty u Potštejna.
Výsledek hlasování: PRO 6 , PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Projednání zprávy o uplatňování územního plánu Polom
Starosta seznámil přítomné zastupitele se Zprávou o uplatňování územního plánu Polom
za období 11/2012-09/2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Polom, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 55 odst. 1 stavebního
zákona projednalo a schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Polom za období
11/2012 – 09/2016, která tvoří přílohu tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce Polom, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), rozhodlo o pořízení změny č.1
územního plánu Polom.
Zastupitelstvo obce Polom, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), schvaluje Pokyny pro zpracování
návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny (tj. Pokyny pro zpracování návrhu
změny č.1 ÚP Polom), které jsou součástí Zprávy o uplatňování územního plánu Polom (bod
6), a
- ustanovuje „určeným zastupitelem“ pro pořízení změny starostu obce pana Ing. Josefa
Šaldu,
- schvaluje žádost obce o pořízení Změny č.1 ÚP Polom podle §6 odst. 6) písm. b) Stavebního
zákona, a uplatnění této žádosti v souladu s §6 odst. 1) písm.c) Stavebního zákona u
příslušného úřadu územního plánování.
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Výsledek hlasování: PRO 6 , PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6. Ostatní informace
-

Vánoční stromky – prodej se uskuteční 18.12.2016
Zpívání vánočních koled 23.12.2016 od 17:00
Zábava k příležitosti ukončení roku 28.12.2016

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

Martin Peňáz..….…..…..dne 25.11.2016

Ověřovatelé:

Ing. Miroslav Kozák…..dne 25.11.2016

Starosta:

…………………………….
…………………………….

Miroslav Buben.……..….dne 25.11.2016

……………………………

Ing. Josef Šalda...............dne 25.11.2016

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