Zápis z jednání ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Polom
konaného – středa , dne 16.12.2009 v 18 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Na jednání přítomno: 5

členů zastupitelstva a 2 občan- (né)- (nů) , viz. Prezenční listina

Zapisovatelem z dnešního jednání určen:

Ing. Kozák Miroslav

Jednání řídil : pan Jakubec Antonín starosta obce
Vzhledem k tomu, že bylo přítomno: 5

členů zastupitelstva

Veřejné jednání zastupitelstva obce je : usnášení schopné
Ověřovateli zápisu určeni:

pan Buben Roman a pan Žaba Miroslav

4.Veřejná schůze zastupitelstva obce se koná dne 16.12.2009 v 18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Program:
1. Zahájení
● Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Hospodaření obce k 30. 11. 2009
Přijmy + výdaje
3. Rozpočtové úpravy
4. Inventarizační komise
Příkaz starosty obce Polom k provádění inventarizace obecního majetku pro r.2008
•
Jmenování Inventarizační komise
5. Ostatní informace
● K Plánu prácí a kultůrních akcí na rok 2009,
Oprava asfaltového povrchu , místní komunikace od čp. 26 až po čp. 10, pravá a levá strana a
dále nad Peňázovi - zhotoveno
Projektové práce pozemků ke stavbě rod. Domků „Za kaplí“ - zatím pozastaveno
Úpravy u čp. 34 (hospoda?), vyčištění a terénní úpavy , dveře
Pouťová zábava, mše pro místní věřící
Ukončení prázdnin, dětský den - vydařen
Ukončení roku – 28.12. 2009 – pondělí , párek, káva, pivo
● Faktury k úhradě – bazén , naučná stezka mezi Orlicemi ● Bzúplatný převod stříkačky – pan Martin Peňáz
● Datové schránky a Czechpoint – v provozu zatím omezeně bez katastru nemovitostí
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr
Připomínky k dnešnímu programu : nebyly vzneseny
Případné návrhy na doplnění – návrhy k rozšíření,změně, programu k jednání: nebyly navrženy
Změna programu:

nebyla navržena

Hlasování o programu, pro :

5 ,// proti

0 , //

zdrželo se

0 ,// hlasů

Bod č. 1 Zahájení
Pan starosta přivítal členy zastupitelstva a daší přítomné občany.
Připomenul, že Zapisovatelem z dnešního jednání je :
Ověřovateli zápisu byli jmenováni:

Ing. Kozák Miroslav

pan Buben Roman a pan Žaba Miroslav

Bod č. 2 Hospodaření obce k 30.11.2009
●
●

výdaje + přijmy
Seznámení dlre kapitol

Daňové a ostatní přijmy k 30.11.2009 jsou ..........
Přebytek hospodaření z roku 2008 ........................
Celkem na účtu obce k 30.11.2009 ........................
Po odečt. Všech výdajů k 31.8.2009 ......................
Bylo na účtě obce k 30.11.2009............................

106,3%

98,1%

1 216 430,00
1 110 840,00
2 327 270,00
-1 209 980,00
1 117 290,00

Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření k 30. 11. 2009

Bod 3. Rozpočtové úpravy
●

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření dle jednotlivých kapitol v příjmové a
výdajové části rozpočtu.

Hlasování o rozpočtovém opatření, pro :
●

5 ,// proti

0 , //

zdrželo se

0 ,// hlasů

Rozpočtové provizorium na rok 2010

Na základě § 44 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 13 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje zastupitelstvo obce
na období od 1. ledna 2010 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2010, včetně závazných vztahů ke
státnímu rozpočtu a krajskému zřízení královehradeckého kraje.

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM.
Hospodaření obce:
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení. Při čerpání výdajů v době rozpočtového provizoria se vychází z 1/12 z
celkového rozpočtu z roku 2009.
V Polomi dne 16.12.2009
Hlasování o rozp. provizoriu pro :

5 ,// proti

0 , //

zdrželo se

0 ,// hlasů

Bod č. 4 Inventarizační komise
Příkaz starosty obce k provedení Inventarizace a určení , členů inventarizační komise obce Polom
Čl. 1
Jmenování inventarizační komise
1.1.
V souladu s ustanovením zákona o účetnictví, účtovou osnovou a postupy účtování a v souladu s
ustanovením vnitřní směrnice je stanovena inventarizační komise (dále jen IK) v obsazení:
Předseda IK: Roman Buben
členové:
Martin Peňáz , Josef Šalda
1.2.

Tato 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.
Termín:
Vždy: k 31. 12. 2009
Čl. 2
Inventarizační komise
2.1.
Jmenovaná inventarizační komise byla poučena starostou obce a odpovídá za provedení inventur
podle přiděleného místa a charakteru majetku obce Polom.
2.2.
IK byla seznámena s procesními postupy, kompetencemi a odpovědnostmi za nařízenou práci v
souladu se zákoníkem práce.
Jakubec Ant. Starosta obce
Pan starosta seznámil přítomnés příkazem k provedení inventarizace majetku,byla jmenována
Inventarizační komise v tomto složení předseda : Roman Buben
členové: Martin Peňáz , Josef Šalda

Bod č. 6 Ostatní informace
Dále pan starosta pokračoval ve zhodnocení s plněním naplánovaných prací a akcí pro rok 2009.
●

●

●

●

Práce naplánované pro letošní rok se podařilo vcelku splnit.
Terénní úpravy kolen nemovitosti čp. 34 ) hospody a obchodu jsou hotové , díky pomoci místní
firmy Agrosprint servis Buben Ota , Buben Roman,veškeré tyto práce jsou uhrazeny.
Navíc se zabudovali i balkonové dveře, které se za slušnou cenu zakoupili od pana Barvínka ze
Skrovnice. Práce s vybouráním a zhotovením spodního betonu se ujali Pan Martin Peňáz a Pan Žaba
Miroslav a já. Zednické práce nám provedl pan Kalců z Prorube, (1000,-Kč). Za dva dny.
Rovněž oprava komunikace v rozsahu kterou jsme naplánovali po kanalizaci a výtluk nad čp. 12 je
hotová , rovněž tyto práce s přípravou k postřiku nám provedla tato firma , na tyto práce byly
použity fin prostředky z dotace DSO Brodec, ( nevím zda je už uhradili panu R.Bubnovi .)
Jak všichni víme zkomplikovali se nám práce na projektové dokumentaci pro výstavbu rod.
Domků, za Kaplí, práce jsou přerušeny , a přeorientovali jsme se na lokalitu nad panem Luňáčkem,
tam jsou vytyčeny hranice obecního pozemku.

Co se týče naplánovaných kultůrních akcí:
O pouti a akce s tím spojené , jako zábavě a tradiční mši sv. Pro místní věřící jsem se zmiňoval už na
předešlé schůzi, takže jen zopakuji zábava se uskutečnila v sobotu 27.6.2009 – taneční skupina
CHITANELL – vstupné 50,Kč. Účast mizerná ,prodáno 19 lístků x 50,-Kč.=950,-Kč. Hudba 3.000,- Kč.
Mše svatá v naší kapličce se uskutečnila neděle 28.6.2009 15 hodin, mše se zůčastnilo více návštěvníků než
na zábavě 23.
Další naší tradiční akcí ukončení prázdnin
Jako každoročně hodnotím tuto akci jako velice zdařilou i počasí se umoudřilo přálo, dle vedené Prezenční
listiny se zůčastnilo celkem 125 osob, jak místních občanů chalupářů a hostí , 78 místních, 47 chalupářů
a rodinných příslušníků bydlících mimo obec.
Všem zůčastněným podílejících se na přípravě a zajištění průběhu této akce bych chtěl moc poděkovat,
Za dovoz stanu a pomoc při postavení , jak 4 členům DSH z Libchav odkud jsme měli zapůjčen stan ,tak i
ostatním kdy jsme stavěli za deště a pořádně jsme při tom promokli, dále obsluze grilů za výbornou a
chutnou přípravu masa, našim maminám, které přípravili nejen pro naše děti ,ale i děti návštěvníků pestrý
program se soutěžemi a odměnami, formou balíčků, které finančně zajistil náš SDH a obec napůl ,mám to
ještě hradit hasičům, zárověň děkuji členům SDH za zajištění občerstvení, jak točeným pivem tak,
nealkoholickými nápoji.
Ještě jednou děkuji všem za pomoc a čas strávený s přípravou a zajištěním této akce.
Zbývá ukončení roku 2009 , naplánováno na 28.12. káva , pivo, párek ,
Služba CzechPOINT- Datové schránky
Vybavení je dodané funkční Datové schránky pro komunikaci se st. Správami a úřady jsou funkční,
od 1.11.2009.
Taktéž Služba CzechPOINT je funkční zatím mimo Katastru nemovitostí.- tam ještě bude probíhat školení
Jinak je dostupné bodové hodnocení řidiče ( tj. Zpoplatněné 100,-Kč. , trestní rejstřík, obchodní , také za
poplatek , ale teď přesně nevím kolik , výše poplatku je uvedena po otevření příslušné žádosti .
Jinak mě mrzí že jsme nevyčerpali částku na zhotovení připojení až do 10.000,-Kč. Připojení pro zrychlení
, slíbila to firma z Chocně, vracíme částku na účet kraji 9.329,-Kč.
Faktury k úhradě – bazén – naučná stezka mezi Orlicemi , Místní akční skupina NAD ORLICÍ
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zaslanou dodatkovou fakturou k úhradě od pana Vomáčky Tomáše
na úhradu prací na bazénu z roku 2005 na částku 195 117,-Kč.
S touto fakturou bylo seznámeno a projednávalo ji už minulé O.Z. V minulém volebním období a zásadně
nesouhlasilo s úhradou a to vzhledem k tomu, že nebyly k cenám dodány Dodací listy na spotřebovaný
materiál
●

Bod č. 7. Diskuze
Dále zastupitelstvo v rámci diskuze projednávalo:
Bezúplatný převod stříkačky – zaslána žádost na KHS – zatím se nikdo neozval ani nepřišlo žádné
vyrozumění.
●

●

Faktury k úhradě – bazén – naučná stezka mezi Orlicemi , Místní akční skupina NAD ORLICÍ

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zaslanou dodatkovou fakturou k úhradě od pana Vomáčky Tomáše
na úhradu prací na bazénu z roku 2005 na částku 195 117,-Kč.
Doklady byly předány k posouzení a podle telefonického oznámení pana advokáta Vavřiny by dotyčný
neměl nárok na další větší finanční prostředky.
Využití traktoru pro obec vyjížděl 53 x , pro občany 40 x , různé dovozy dřeva, štěrk apod. Palivo si
zakoupilo 11 občanů , celkem 40 m3 ,
●

Začátkem roku 2010 se opět uskuteční Tříkrálová sbírka v naší obci.

●

Dále bylo doporučeno , aby byli sezváni chalupáři v Hájku a mistní občané k projednání záměru
kolem vodovodu v Hájku, na účasti na financování údržby či převodu tohoto zařízení jako
skupinového vodovodu těmto odběratelům vody.
Zajistit vyčištění rezervoáru v jarních měsících , březen či duben odbornou firmou Vak RK , nebo
AQVA Jablonné.
Zajistit při tom zprovoznění koncového hydrantu k odkalování řadu.
Zkontaktovat p. Arch.Ing. Vaňkovou na změnu Územního plánu obce Polom.

●
●
●

Bod č. 8. Usnesení
Nedílnou součástí zápisu je Usnesení z tohoto jednání zastupitelstva

Bod č. 9. Závěr
Starosta s poděkováním zastupitelům ukončil schůzi ve 21,00 hod.

Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:

Starosta obce

Vesnice roku 2009
V 15. ročníku vyhlášené soutěže Vesnice roku 2009 se za Královéhradecký kraj přihlásilo rekordních 50 obcí.
Ve dnech 25. 5. 2009 do 10. 6. 2009 navštívila hodnotitelská komise všechny přihlášené obce, aby vybrala vítěznou a udělila
další ocenění.
Titul Vesnice roku v Královéhradeckém kraji letos putuje do obce Žernov na Náchodsku. Žernov zvítězil v rekordní konkurenci
dalších 49 obcí a postupuje nyní do celostátního kola soutěže. Obec uspěla především díky péči o svůj celkový vzhled či
vybudování sportovního a společenského zázemí pro své obyvatele.
Ocenění Vesnice roku
STUHY
ŽERNOV
Zlatá stuha - Vítěz krajského kola
MILETÍN
Modrá stuha za společenský život
NOVÝ HRÁDEK
Bílá stuha za činnost mládeže
LIBRANTICE
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
ČERNÝ DŮL
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
ŠAPLAVA
Cena naděje pro živý venkov
Ocenění Královéhradeckého kraje - cena hejtmana
BATŇOVICE
za vytváření podmínek vzdělávání, kulturní činnost a sport
MOKRÉ
podíl knihovny na kulturním životě v obci
SOVĚTICE
za mimořádné výsledky při práci s malými dětmi a zapojení celých rodin do činnosti Sboru dobrovolných hasičů
ŽĎÁR NAD METUJÍ
Za rozvoj obce
VRBICE
Za koncepční řešení návsi
Diplomy komise
TŘEBIHOŠŤ
za rozvoj lidových tradic a umění
DOLNÍ DVŮR
za elán a angažovanost mladých zastupitelů při zajišťování rozvoje obce
POLOM
za ojedinělý přístup starosty při řešení potřeb obce
KLAMOŠ
za kroniku a zdokumentování historie obce
HOLOVOUSY
za dlouhodobou koncepční činnost při rozvoji obce
KOVAČ
za vzornou prezentaci obce
Ostatní ocenění
KLAMOŠ
cena SPOV
OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
za projekt ze strukturálních fondů

Slavnostní vyhlášení se bude konat dne 22. 8. 2009 v obci Žernov pro všechny zúčastněné obce a ostatní přizvané hosty.
Autor: Renata Fodorová

