Obec Polom
Zastupitelstvo obce Polom
ZÁPIS Z 18. VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
KONANÉ 21.7.2017 OD 18:00
V BUDOVĚ POHOSTINSTVÍ.
Schůzi vedl starosta obce Ing. Josef Šalda (dále jen „starosta“).
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a občany na 18. veřejném zasedání.
Přítomni:
Ing. Josef Šalda, Ing. Miroslav Kozák, Peňáz Martin, Miroslav Žaba, Marcel
Křehký, Roman Buben, Miroslav 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, Miroslav Žaba
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. Projednání žádostí o prodej stavební parcely parc.č. 313/5 v kat.úz. Polom
3. Příjmy a výdaje k 30.6.2017
4. Rozpočtové opatření 5, 6
5. Vydání změny Územního plánu obce Polom č. 1
6. Obec Polom, zajištění zdroje pitné vody
7. Společný školský obvod pro MŠ a ZŠ
8. Projednání pasportu místních komunikací
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 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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2. Projednání žádostí o prodej stavební parcely parc. č. 313/5 v kat. úz. Polom
Starosta seznámil přítomné s doručenými žádostmi. Celkem byly doručeny 3 žádosti. Na
základě toho starosta vyzval všechny zájemce, aby doručili v uzavřené obálce nabídku
s nabízenou cenou za 1 m2. Celkem byly doručeny 3 nabídky. Nejvýhodnější nabídka byla
vyhodnocena od pana M.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje prodej stavební parcely parc.č. 313/5 v kat. území
Polom u Potštejna za cenu 210,- kč/m2.
Výsledek hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Příjmy a výdaje k 30.6.2017
Starosta seznámil přítomné s příjmy a výdaji od počátku roku 2017 k 30.6.2017.
Celkové příjmy obce od počátku roku 2017 k 30.6.2017 činí 1.664.182,85,- Kč.
Celkové výdaje obce od počátku roku 2017 k 30.6.2017 (vč. splátek úvěru 59.450,56-) činí
941.088,82,- Kč.
Po přičtení celkových příjmů a odečtení celkových výdajů obce od počátku roku 2017 bylo na
účtech obce k 30.6.2017 celkem 1.981.065,82,- Kč.
Zastupitelstvo obce Polom bere na vědomí hospodaření obce k 30.6.2017.

4. Rozpočtové opatření č. 5, 6
Starosta seznámil přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 5.
Na minulé schůzi byl chybně navýšen rozpočet ve výdajové části - paragraf 6171, položka
5171. Tuto položku je nutné navýšit ještě o částku 400.000,- tak, aby celková částka byla
1.279.300,-Kč. Částka bude čerpána z přebytku hospodaření obce z roku 2016. Dále je nutno
navýšit rozpočet v příjmové části rozpočtu o částku získanou za prodej stavební parcely
parc.č. 313/5, to je o částku 310.000,- kč.
Zastupitelstvo obce Polom bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
Výsledek hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5. Vydání změny Územního plánu obce Polom č. 1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v
souladu s § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. x zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
I.

se seznámilo s předloženým návrhem změny územního plánu Polom a s jeho
odůvodněním,
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II. souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání změny územního plánu a bere na vědomí
stanovisko krajského úřadu,
III. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh změny územního plánu
Polom není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem krajského úřadu,
IV. vydává změnu územního plánu Polom formou opatření obecné povahy č. 1/2017, které
tvoří přílohu tohoto usnesení,
V. ukládá starostovi obce panu Ing. Josefu Šaldovi zajistit u projektanta – společnosti
REGIO projektový atelier s.r.o., se sídlem, Hořická 50, 500 02 Hradec Králové čtyři
vyhotovení změny územního plánu Polom a vyhotovení právního stavu po vydání změny,
Výsledek hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
6. Obec Polom, zajištění zdroje pitné vody
Starosta seznámil přítomné s rozhodnutím o přidělení dotace. Zastupitelé se dohodli, že
výběrovým řízením pověří RNDr. Kytlíka a bude provedeno oslovením 3 uchazečů.
Vzhledem k poklesu hladiny ve vrtu VP3 se zastupitelé dohodli na realizaci vrtů v roce 2017
(říjen až listopad).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje provedení výběrového řízení RNDr. Kytlíkem a
realizaci projektu v měsících říjen – listopad 2017.
Výsledek hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
7. Společný školský obvod pro ZŠ a MŠ
Obec Lhoty u Potštejna nabídla obci Polom možnost uzavřít společný školský obvod
pouze pro ZŠ. MŠ nenabídla z kapacitních důvodů. Starosta poslal žádost o uzavření
společného školského obvodu pro MŠ na obec Sudslavu a Záměl. Obě žádosti byly
zamítnuty. Starosta předložil návrh Obecně závazné vyhlášky obce Polom č. 1/2017, kterou se
stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Polom č. 1/2017,
kterou stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Výsledek hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
8. Projednání pasportu místních komunikací
Starosta předložil zastupitelům zpracovaný pasport místních komunikací. Zastupitelé
souhlasí s jeho návrhem. Do pasportu je možné nahlédnout v úředních hodinách starosty obce
a na další schůzi zastupitelstva bude projednán a schválen.
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9. Ostatní informace
- Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 26.8.2017
- Grilování k příležitosti ukončení prázdnin v pátek 1.9.2017
- u bazénu bude osazena cedule – tento bazén slouží pro místní občany a chalupáře
10. Usnesení
Viz. samostatná příloha
11. Diskuze
12. Závěr
Starosta obce ukončil schůzi v 19:30

Zapisovatel:

Martin Peňáz..….…..…..dne 21.7.2017

…………………………….

Ověřovatelé:

Ing. Miroslav Kozák…..dne 21.7.2017

…………………………….

Miroslav Žaba.……..….dne 21.7.2017

……………………………

Ing. Josef Šalda.............dne 21.7.2017

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

Starosta:
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