Obec Polom
Zastupitelstvo obce Polom
ZÁPIS Z 26. VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
KONANÉ 10.9.2018 OD 19:00
V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU
Schůzi vedl starosta obce Ing. Josef Šalda (dále jen „starosta“).
Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a občany na 26. veřejném zasedání.
Přítomni:
Ing. Josef Šalda, Peňáz Martin, Marcel Křehký, Roman Buben, Ing. Miroslav
Kozák, Miroslav Buben a Miroslav Žaba
 Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluveni:
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: Roman Buben, Ing. Miroslav Kozák
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 30.6.2018
3. Rozpočtové opatření
4. Výstavba lokalita na Dílkách
5. Výběrové řízení na zhotovitele – Polom u Potštejna, napojení zdroje vody VP-4,
VP5
6. Shrnutí volebního období 2018-2018
7. Ostatní informace
8. Diskuze
9. Usnesení
10. 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. Příjmy a výdaje k 30.6.2018
Starosta seznámil přítomné s příjmy a výdaji od počátku roku 2018 k 30.6.2018.
Celkové příjmy obce od počátku roku 2018 k 30.6.2018 činí 1.461.932,52- Kč.
Celkové výdaje obce od počátku roku 2018 k 30.6.2018 (vč. splátek úvěru 62.582,91,) činí 1.473.990,03,- Kč.
Po přičtení celkových příjmů a odečtení celkových výdajů obce od počátku roku 2018
bylo na účtech obce k 30.6.2018 celkem 1.639.139,73,- Kč.
Zastupitelstvo obce Polom bere na vědomí hospodaření obce k 30.6.2018
3. Rozpočtové opatření č. 6
Starosta seznámil přítomné s provedeným rozpočtovým opatřením č. 6.
Zastupitelstvo obce Polom bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6.
4. Výstavba lokalita na Dílkách
Starosta seznámil přítomné se stavem projekční prací pro výstavbu technické infrastruktury. DÚR
a DSP na příjezdovou komunikaci je připravena. Projekční práce na vodovodu pokračují tak, aby

mohl být vodovod proveden zároveň s prováděním prací na napojení vrtů do vodojemu.
Zájemci o výstavbu na Dílkách už jsou…
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení
na příjezdovou komunikaci v lokalitě na Dílkách.

Výsledek hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
5. Výběrové řízení na zhotovitele – Polom u Potštejna, napojení zdroje vody VP-4,
VP-5
Starosty podaná žádost o dotaci na SFŽP by měla být v brzké době vyhodnocena.
Zastupitelstvo se dohodlo, že provede výběrové řízení na dodavatele akce „ Polom u
Potštejna, napojení zdroje vody VP-4, VP-5“. V případě nepřidělení dotace bude výběrové
řízení zrušeno. Výběrovým řízením bude pověřen RNDr. Tomáš Kytlík a osloveno bude
minimálně 5 dodavatelů. Předpokládaný začátek provádění prací byl dohodnut na březen
2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polom schvaluje provedení výběrového řízení na akci „Polom u
Potštejna¸ napojení zdroje vody VP-4, VP-5“ RNDr. Tomášem Kytlíkem a pověřuje starostu obce
výběrem minimálně 5 uchazečů.

Výsledek hlasování: PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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6. Shrnutí volebního období 2014 - 2018
Starosta krátce shrnul uplynulé volební období. V uplynulém volební období se obci
podařilo získat dotace v celkové výši 2.988.000,- Kč. Obec každoročně čerpala dotace na
veřejně prospěšné práce v celkové částce 461.000,- kč, na posílení vodních zdrojů obce jsme
obdrželi 717.000,-Kč, na dětské hřiště 400.000,- kč, na rekonstrukci budovy čp. 34 celkem
1.092.000,-Kč a dále pak dotace na hospodaření v lesích atd.
Za největší úspěch považuje starosta obce rekonstrukci budovy čp.34, zhotovení dětského
hřiště a posílení vodních zdrojů.
Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za skvělou spolupráci v končícím
volebním období 2014-2018, veliké díky patří i SDH Polom, který se podílí nemalou měrou
na kulturním dění v obci.
Starosta na závěr uvedl, že pokud získá podporu voličů v nadcházejících volbách, tak by
rád ve své práci pokračoval. Za své hlavní cíle považuje napojení nových vrtů do vodojemu,
rekonstrukce rybníků v obci, oprava komunikací, dokončení poslední fáze rekonstrukce
budovy čp. 34 a zahájení výstavby infrastruktury v lokalitě na Dílkách.
7. Ostatní informace
8. Usnesení
Viz. samostatná příloha
9. Diskuze
10. Závěr
Starosta obce ukončil schůzi v 20:00

Zapisovatel:

Martin Peňáz..…….…..dne 10.9.2018

…………………………….

Ověřovatelé:

Roman Buben…….…..dne 10.9.2018

…………………………….

Starosta:

Ing. Miroslav Kozák..….dne 10.9.2018

……………………………

Ing. Josef Šalda.............dne 10.9.2018

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