Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Polom
konaného - pondělí, dne 30.6.2009 v 18 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Na jednání přítomno:

4

členové zastupitelstva a

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

Zapisovatelem z dnešního jednání určen: pan Ing. Miroslav Kozák
Jednání řídil : pan Jakubec Antonín starosta obce
Vzhledem k tomu, že bylo přítomno:

4

členové zastupitelstva

Veřejné jednání zastupitelstva obce je : usnášení schopné, omluven pan Ing. Šalda Josef – služební cesta
Ověřovateli zápisu určeni: Žaba Miroslav , Buben Roman
2.Veřejná schůze zastupitelstva obce se koná dne 30.6..2009 v 18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu.
Program:
1. Zahájení
●

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Hospodaření obce k 31. 5. 2009
● výdaje + přijmy
● Rozpočtové úpravy
3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2008
● V návaznosti na zprávu z přezkoumání hospodaření obce Auditory KÚ
4. Žádost o odkoupení části pozemku
● Manželé Mazankievičovi část 565/3 – násep
● Jaroslava Vavřinová – část zaplocené uličky
5. Plán práce a kultůrních akcí na rok 2009
● Pouťová zábava – sobota 27.6.2009 – taneční skupina CHITANELL – vstupné 50,Kč
● Mše svatá pro místní věřící v naší kapličce neděle 28.6.2009 15 hodin
6. Diskuze – případné další otázkya připomínky
7. Usnesení
8. Závěr
Připomínky k dnešnímu programu : nebyly
Případné návrhy na doplnění – návrhy k rozšíření,změně, programu k jednání: nebyly
Změna programu:

nebyla

Hlasování o programu, pro :

4 ,// 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 : pan Ing. Miroslav Kozák
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Žaba Miroslav , Buben Roman

Bod č. 2 Hospodaření obce k 30.5.2009
●
●

výdaje + přijmy
Rozpočtové úpravy – volby do EU
Celkové přijmy na rok 2009 byly naplánovány
v rozpočtu ve výši 1 144 430,-Kč.
Celkové výdaje na rok 2009 byly naplánovány
v rozpočtu ve výši

1 144 430,00
1 248 730,00

Po úpravě
1 159 530,00
Po úpravě
1 258 340,00

Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření k 30.5.2009
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření v přijmech a výdajích navýšení v kapitole
4111ostatní neinvestiční přijaté dotace – volby do E.P. V rozpočtu 0 navýšení na 15 100, Kč.
Hlasování o rozpočtovém opatření, pro : 4 ,// proti
0 , // zdrželo se
0
,// hlasů

Bod č 3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2008
●
●

V návaznosti na zprávu z přezkoumání hospodaření obce Auditory KÚ
Seznámení

Zastupitelstvo obce Polom schvaluje 4 hlasy přítomných zastupitelů závěrečný účet obce k uvedenému
datu, dle jednotlivých kapitol rozpočtu za rok 2008 a jeho čerpání dle schváleného plánu prací a kulturních
akcí na rok 2008 a to na základě předloženého zápisu z výsledku přezkoumání hospodaření obce Auditory
krajského úřadu.
Zastupitelstvo obce Polom na svém zasedání konaném dne 30.6.2009 ,schválilo závěrečný účet za rok 2008
a uzávírá ho s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce a to s výhradou a přijímáme závěrečná
opatření. Viz.:Písemná informace o přijetí nápravných opatření a zároveň i o jejich plnění, přiložena.
Hlasování: Závěrečný účet schválení = pro : 4

hlasy , / proti 0 hlasů, / zdrželo se 0

hlasů

Hospodaření dle jednotlivých kapitol bylo vyvěšeno na úřední desce: Vyvěšeno: 2.6.2009,
Sejmuto: 30.6.2009
Všechny přílohy závěrečného účtu byly a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Polom v úřední den úterý 13
– 17 hod , sobotu 14 – 16 hod.

Bod č. 4 Žádost o odkoupení části pozemku
●

Manželé Mazankievičovi část 565/3 – násep – viz přiložený geometr. Nákres 55 m2

Ve smlouvě bude uvedena podmínka ,že dotyčný pozemek v prostoru stávající tzv. Náspe nebude oplocen a
to hlavně z důvodu zimní údržby.
Hlasování o prodeji části parcely manželům Kamilu a Lence Mazankievičovým
pro :

4 ,// proti

0 , // zdrželo se

0

,// hlasů

Jaroslava Vavřinová – část zaplocené uličky 111 m2
Tato část pozemku byla předmětem projednání a schválení O.Z. už v roce 1994, dnes jsou zápisy
uloženy v Okr. Archivu, jakého důvodu nedošlo k prodeji a následnému zápisu do L.V. Nabývajícího
to si už nepamatuji, dále došlo ke změně vlastníka nemovitosti čp. 32 a paní Vavřinová si opětovně
podala žádost o odkoupení této už zaplocené a užívané části, - žádost + mapka.
●

Hlasování o prodeji části parcely pani MUDr.Jaroslava Vavřinová
pro : 4 ,// proti
0 , // zdrželo se
0 ,// hlasů

Bod č. 5 Plán práce a kultůrních akcí na rok 2009 - zhodnocení
Co se týče tohoto bodu, myslím že i v letošním roce se zatím povela řada prací, většinou se týkala našeho
závazku, který jsme na sebe vzali a to a to že se obec stala majitelem nemovitosti čp. 34 ve kterém je
umístěn obchod a pohostinství sloužící našim občanům a chalupářům k nákupu alespoň v rozsahu možném
k provozování. Myslím že se mnou budete souhlasit, když řeknu, že nájemce paní Peňázová za pomoci
rodiny se tohoto úkolu ujala celkem dobře.
V souvislosti s touto budovou chci poděkovat ,vlastně místní největší firmě, Agrosprint servi Buben Ota ,
Buben Roman, která v naší obci působí za provedené terénnmí úpravy technikou kolem budovy a zároveň
poděkovat všem občanům, jak z řad hasičů ,tak ostatním za poc při těchto pracech.
Ještě bychom provedli výměnu okna za balkonové dveře, ty si pan Barvínek včera (v pondělí) změřil dá
vědět až bude hotov ten krajní díl a bude to třeba vybourat a oni by to zrovna zadělali.
●

Pouťová zábava se uskutečnila– sobota 27.6.2009 – taneční skupina CHITANELL – vstupné
50,Kč. Účast mizerná ,prodáno 19 lístků x 50,-Kč.=950,-Kč. Hudba 3.000,- Kč.
Občerstvení hudby 236,Kč.

●

Mše svatá pro místní věřící v naší kapličce se uskutečnila neděle 28.6.2009 15 hodin
Občerstvení po mši 783,Kč.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí plán prací a kulturních akcí na rok 2009

Bod č. 6 Ostatní informace
•

Rozvoj služby Czech POINT- žádost odeslána prostřednictvím pana RNDr. Tomáše Kytlíka našeho
nezávislého experta pro oblast strukturálních fondů a dotačního poradenství.Žádosto sobně
registroval minulý týden v Praze.A zaslal oznámení že vzhledem k měnícím se podmínkám u
projektů „Czech POINT“ Odboru strukturálních fondů MV ČR se na Vás obracím se žádostí o
doplnění další přílohy pro úspěšnou registraci Vašeho projektu. MV ČR na webových stránkách
zveřejnilo vzor „Čestného prohlášení o způsobu provedení výběru dodavatele.“ Toto prohlášení
musí být doloženo i u žádostí.

Všechny ppísemné náležitosti k vyřízení jsem předal řádně podepsané do Rychnova n. Kn.panu RNDr.
Kytlíkovi, včetně smlouvy o dílo s firmou INDIGO , která nám dodá výpočetní techniku včetně potřebného
příslušenství, multifunkčí přístroj, kopirka ,skener , tiskárnu ( je to vlastně jeden přístroj ,který má
všechny tyto funkce)
Jinak můžeme čerpat částku na zhotovení připojení až do 10.000,-Kč. Připojení je , bude provedeno
zrychlení , (další finance bude jako záloha na paušál).

•

Vyhodnocení - Vesnice roku 2009 – Žernov

Zlatá stuha – vítěz krajského kola: Žernov , Modrá stuha za společenský život: Miletín ,Bílá stuha za činnost
mládeže: Nový Hrádek, Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí: Librantice ,Oranžová stuha za
spolupráci obce a zemědělského subjektu: Černý Důl , Cena naděje pro živý venkov: Šaplava
•

Zásobování vodou – porucha čerpadla vrt 3, mám hradit panu Šťastnému práci a opravu
čerpadla. Na Dohodu o provedení práce ve výši 2800,-

Bod č. 7. Diskuze
Bod č. 8. Usnesení
Nedílnou součástí zápisu je Usnesení z tohoto jednání zastupitelstva

Bod č. 9. Závěr
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:
Starosta obce
Jakubec Antonín

