Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Polom
konaného - pondělí, dne 29. 9. 2008 v 19 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Na jednání přítomno: 5 členů zastupitelstva a 1 občan , viz. Prezenční listina
Zapisovatelem z dnešního jednání určen:

Ing. Miroslav Kozák

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: Ing. Josef Šalda, Martin Peňáz
4.Veřejná schůze zastupitelstva obce se koná dne 29.9. 2008 (pondělí) v 19 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.
Program:
1. Zahájení
● Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání záměru obce Polom – odkoupení budovy čp. 34 obchopd a hospoda
3. Vyřízení úvěru k případnému nákupu nemovitosti čp. 34
● Výše úvěru
● Pověření zastupitelstva obce pro starostu k dalšímu jednání s Realitní kanceláří o odkoupení a
bankou (našim bankovním poradcem o přijetí úvěru
4 . Diskuze
5.Usnesení
6. Závěr
Připomínky k dnešnímu programu :

nebyly

Případné návrhy na doplnění – návrhy k rozšíření,změně, programu k jednání: nebyly
Změna programu: nebyla podána

Hlasování k programu, pro : 5 hlasů ,// proti 0 hlasů, // zdrželo se

0 hlasů

Bod č. 1 Zahájení
Pan starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva a paní Janu Dvořákovou, spolumajitelku a
provozovatelku nemovitosti č.p. 34.
Připomenul, že Zapisovatelem z dnešního jednání je : pan Ing. Kozák Miroslav
Ověřovateli zápisu: pan Ing. Josef Šalda a pan Martin Peňáz

Bod č. 2 Projednání záměru obce Polom – odkoupení budovy čp. 34 ve kterém je
umístěn obchod a hospoda
Pan starosta zopakoval skutečnosti vzešlé z dohody na poradě zastupitelů a majitelů nemovitosti čp.34
manželů Dvořákových, trvale bytem Polom – místní části Hájek čp. 22, ze dne 22.9.2008 v budově
Obecního úřadu – zasedací místnost. Cena za nemovitost ve které je umístěn obchod se smíšeným zbožím a
pohostinství ,byla mezi vlastníky a zástupci obce (zastupitelstvem), dohodnuta a odsouhlasena kupní cena
nemovitosti ve výši 1 276 000,-Kč.
Dále byla odsouhlasena vzájemná dohoda za úhradu některého inventáře, (seznam je nedílnou součástí
tohoto zápisu a usnesení zastupitelstva), za cenu 22.866,-Kč. Členové zastupitelstva si tento inventář
přeberou při předání budovy.
Záměr obce byl zveřejněn vyvěšením na úřední tabuli dne 22.8.2008 , sejmuto 29.8.2008. Dále dne
22 - 24.8.2008 byl uskutečněn průzkum ( dá se říci referendum) názoru voličů anketními lístky.
Vyhodnoceno komisí ve složení starosta obce Jakubec Ant., místostarosta Ing. Miroslav Kozák a Ing.Šalda
Josef dne 24.8.2008 – neděle v 18 hodin.
S tímto výsledkem:
Rozdané lísky dle volebního seznamu dne 22.8.2008 ........ 87 lístků
Sebrané lístky od občanů
dne 24.8.2008 ........ 84 lístků
Platných lístků
82 lístků
Z celkových platných lístků - Stanovisko ano vyjádřilo:
41 občanů
Stanovisko ne vyjádřilo:
41 občanů
Počet lístků z kterých nebylo patrno stanovisko
2 lístky
Lísky nevrácené
3 lístky
Výsledky tohoto vyjádření jsou archivovány na Obecním úřadě a jsou každému k nahlédnutí.
Hlasování o zakoupení budovy čp. 34 s příslušenstvím,
pro : 5 hlasů ,// proti 0 hlasů, // zdrželo se

0 hlasů

Bod č. 3. Vyřízení úvěru k případnému nákupu nemovitosti čp. 34
Dále zastupitelstvo obce projednávalo výši úvěru k nákupu této nemovitosti a to z toho důvodu, aby nebyl
narušen provoz obce a zajištěn další případný rozvoj. Po zvážení všech eventualit se zastupitelstvo
rozhodlo a odsouhlasilo maximální výši úvěru od KB , kde má obec účet na 1.000 000,- Kč.
Hlasování o úvěru od KB a jeho výše pro : 5 hlasů , // proti 0 hlasů, // zdrželo se

0

hlasů

V souvislosti s odsouhlasením ,jak nákup nemovitosti čp. 34 ,tak odsouhlasení úvěru pro obec, pověřilo
zastupitelstvo obce pana starostu k dalšímu jednání s Realitní kanceláří o odkoupení a KB - (našim
bankovním poradcem o postupu přijetí úvěru.

Hlasování k pověření statutárního zástupce - starosty obce Jakubce Antonína k dalšímu jednání k
uskutečnění nákupu nemovitosti čp. 34 a jednáním s bankovním poradcem (KB) o přijetí schválené
výše úvěru:
Hlasování k pověření starosty pro :
4 hlasy , // proti 0 hlasů, // zdrželo se 1 hlasů
pan starosta pro sebe nehlasoval

Bod č. 4. Diskuze

Bod č. 5. Usnesení
Nedílnou součástí zápisu je Usnesení z tohoto jednání zastupitelstva

Bod č. 6. Závěr

Ověřovatelé zápisu:
pan Ing. Josef Šalda

Ing. Miroslav Kozák
Zapisovatel:

pan Martin Peňáz
Starosta obce
Jakubec Antonín

