USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POLOM
z 3. veřejného zasedání
konaného - čtvrtek, dne 18.9. 2008 v 18,30 hodin
v budově obecního úřadu.
A) Zastupitelstvo obce Polom na svém 3. jednání schvaluje:
1) Změnu programu: byla navržena panem Martinem Peňázem, aby se schůze zahájila bez

přítomného Ing. Kozáka, (zastupitelstvo je usnášení schopné), ale bod č. 3. Žádosti o pozemky se
projednával až po příchodu pana ing. Miroslav Kozáka a to jako bod č. 4.
Hlasování - schválení programu s uvedenou změnou: pro : 4 hlasy , proti 0 hlasů, zdrželo se
hlasů

2) Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č.1

Rozp. opatření – přijmy dle jednotlivých kapitol

Rozpočet
Schválený

2111 Příjem z lesního hospodářství
Úprava
Volby do Parlamentu ČR

Celkem

Kap. Rozp.opatření – výdaje dle jednotlivých kapitol
Lesy - pěstební činnost
1031 5021 Ostatní osob. Výdaje (práce na dohodu)
5139 Nákup. materiálu sadba stromky,pletivo nátěry
5169 Práce v lese , pěsteb činnost,výsadba, nátěry
1031 Celkem
1036

1032
1032
3639

3722

3722
6171

6114

Správa v lesním hospodářství
5021 Ostat. Osobní výdaje - Lesní hospodář cest.
Práce v lese
5169 Práce v lese, těž.čin., přibližování
Pálení,odvoz dřeva ,mapy
Celkem
Komunální služby - územní rozvoj-traktor aj.
5175 Pohoštění při brigádách
5329 Ost.nein.dot.mikroreg.+vl. Podíl dot.12.100
Komunální odpady - nákup ost. služeb
5137 DHDM – kontejnery plasty, papír
5169 Uložení a odv. odpadů na skládku,
Celkem
Správa obecního úřadu
5137 DHM – mrazák ,vývěsní tab.
Celkem
Volby do Parlamentu ČR
Celkem
Celkem výdaje navýšení

Navýšení
Na částku

Po
Úpravě

224 000,00
+
0,00
+
+

224 000,00
165 000,00
389 000,00
30 000,00
30 000,00
195 000,00

Rozpočet Po
Schválený Úpravě
5 000,00
10 000,00
15 000,00
30 000,00

0,00
60 000,00
0,00
60 000,00

389 000,00

30 000,00

Navýšení
Na částku

5 000,00
24 000,00
8 000,00
37 000,00

0,00
34 000,00
23 000,00
57 000,00

500,00

0,00
500,00

94 000,00 154 000,00
0,00
0,00
60 000,00 154 000,00

0,00
2 920,00

1 500,00
14 700,00

1 500,00
17 620,00

0,00
55 000,00
55 000,00

30 100,00
15 000,00

30 100,00
70 000,00
100 100,00

6 000,00

9 500,00

15 500,00
15 500,00

0,00

30 000,00
30 000,00
227 300,00

30 000,00

0

Hlasování k Rozpočtovému opatření č. 1, pro : 4 hlasy ,// proti 0 hlasů, // zdrželo se 0 hlasů
3) Žádost o Sponzorský příspěvek TTC Lhoty
Zastupitelstvo obce Polom ,po projednání schvaluje, že obec poskytne finanční příspěvek ve výši 5.000,Kč. Oddílu stolního tenisu – TTC Lhoty u Potštejna.
Hlasování o poskytnutí příspěvku pro : 4 hlasy , // proti 0 hlasů, // zdrželo se 0

hlasů

4) Žádost o koupi pozemků
Schválení o hlasování jednotlivě k žádostem pro : 5 hlasů ,// proti 0 lasů, // zdrželo se 0 hlasů.
Žádost manželů Žabových – zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem této budoucí stavební parcely č. 44
– druhá část , a to vzhledem k tonu, že je to samostatná část v lokalitě určené Ú.P. Obce k zástavbě.
Rozhodlo, že se žadateli bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí, aby si mohli zajišťovat stavební
dokumentaci, cena pozemku nebyla stanovena z důvodu dokončení výměny pozemků v této lokalitě za
pozemky obecní, jiné se soukromími vlastníky nacházející se v této lokalitě a rozměření těchto pozemků
na stavební parcely s vybudováním přívodu vody.
Hlasování k žádosti, manželé Žabovi, pro : 5 hlasů ,// proti 0 hlasů, // zdrželo se 0 hlasů

5) Povolení venkovních úprav pozemku Mazankievičová Lenka
Vzhledem k tomu, že parcela č. 565/3 zasahuje svou hranící až těsně k domu čp. 48, jehož je žadatelka
spoluvlastnicí, navrhlo zastupitelstvo řešení, že jim bude povolena úprava části kolem hranice tzv. Náspe
z betonových dlaždic a voda bude odváděna na jejich pozemek. Dále byla navrženo případné odkoupení,
ale jen části na které je „Násep“.
Hlasování k povolení úprav, ,pro : 5 hlasů, // proti 0 hlasů, // zdrželo se 0 hlasů

6) Pověření člena zastupitelstva pana Ing. Josefa Šaldu k jednání za obec ve věci
zajištění rozparcelování budoucích stavebních parcel určených Územním plánem
obce Polom ke stavbě RD
Zastupitelstvo obce rozhodlo pověřit člena zastupitelstva pana Ing. Josefa Šaldu k jednání za obec ve věci
zajištění rozparcelování budoucích stavebních parcel určených Územním plánem obce Polom ke stavbě
RD.
Hlasování o pověření k jenání pro : 4

hlasů , // proti

0 hlasů, // zdrželo se 1 hlas

7) Projednání záměru obce Velká Skrovnice k podpoře projektu vybudování
Víceúčelového sportovně společenského centra
Hlasování o podpoře záměru pro : 5

hlasů , // proti

0 hlasů, // zdrželo se 0

hlasů

B) Zastupitelstvo obce Polom na svém 3. jednání bere na vědomí:
1) Hospodaření obce v přijmech a výdajích k 31.8.2008
Bod č.2 pokračování
Hospodaření podle rozpočtu - v přijmech

Celkové přijmy na rok 2008 byly naplánovány
v rozpočtu ve výši 1 050 000,00,-Kč.
Rozdíl 36 350,-Kč. Z fondu rezerv.schodkový
Daňové a ostatní přijmy k 31.8.2008 jsou .............
Přebytek hospodaření z roku 2007 ........................
Celkem na účtu obce k 31.8.2008 .......................
Po odečtení výdajů které číní k 31.8.2008 ............
Bylo na účtě obce k 31.8.2008 ..............................
Daňové a ostatní přijmy k 31. 8.2007 byly ............
Dotazy k hospodaření k 31.8.2008 – nebyly podány.

Rozpočet
Schválený

Po
Změnách

K 31.8
2008

1 050 000,00

Po úpravě
1 086 350,00

Kč.

1 171 568,01
941 472,17
2 113 040,18
-963 259,67
1 149 780,51

Kč.
Kč.
Kč.
Kč.
Kč.

942 900,00

Kč.

% 111,6

% 88,7

% 84,7

2) Žádost ing, Aleše Kurky – Tato žádost byla zastupitelstvem obce vzata na vědomí, ale bylo
schváleno hlasováním na schůzi O.Z. č.1 dne 13.3.2008, pozastavení záměru obce k odprodeji stavebních
parcel, až do doby vyměření a zákresem stavebních parcel do mapových podkladů a zhotovení projektu
pro tyto pozemky určené U.P. Pro stavbu R.D. Žadateli bude písemně odpovězeno.

3) Navýšení daňových přijmů k 31.8.2008
Výkaz pro porovnání přijmů 2007- 2008
Předpokládané přijmy - druh přijmů
Daň ze závislé činnosti
výše 20,59 % obec podle přepočteného počtu obyv.
Daň fyzických osob z podnikání rozp. úprava
výše 30% obec podle bydliště podnikatele
Daň fyzických osob z kapitál. výnosu
výše 20,59 % obec podle přepočteného počtu obyv.
Daň právnických osob - bez daně placené obcemi
výše 20,59 % obec podle přepočteného počtu obyv.
Daň z přidané hodnoty ( DPH)
výše 20,59% obec podle přepočteného počtu obyv.
Daň z nemovitostí
výše 100% z nemovitostí na území obce

Navýšení za rok + 282 530,00
Celkem přijmy +378754,60 všechny přijmy

Roku 2008
K 31.8
2008
131 897,27
0,00
0,00
13 089,37
0,00
10 902,93
0,00
0,00
210 216,69
0,00
295 541,25
0,00
37 526,00
0,00

Rozpočet
K 31.8.
2007
-108 238,00
0,00
0,00
-8 178,00
0,00
-6 664,00
0,00
0,00
-141 888,00
0,00
-208 842,00
0,00
-37 010,00
0,00

Skutečnost
Nárůst
2008
23 659,27
0,00
0,00
4 911,37
0,00
4 238,93
0,00
0,00
68 328,69
0,00
86 699,25
0,00
516,00
0,00

0,00
0,00
Daňový
1 171 568,01 -792 213,41 188 353,51
1171568,01
-792813,41
378754,6

Měsíc
23544,00
Rok
282530,00

4) Zajištění zásobování obce po ukončení provozu budovy čp. 34 – průzkum k
odkoupení budovy čp. 34
Zajištění provizorního řešení zásobování obyvatel základními potravinami a to pojízdnou prodejnou.V
úterý a čtvrtek od provozovatele pana Chaloupky, je ochoten k nám zajíždět, ale může jen v tyto dny.
Průzkum – záměr obce , který byl proveden v řadách občanů , názor a vyjádření občanů k záměru obce
na případné odkoupení této nemovitosti o které dále budeme muset jednat pokud bude zastupitelstvo
chtět udržet v obci prostory, kde se dají pořádat alespoň nějaké kulturní aktivity.
5)Ostatní informace – viz zápis z jednání

C) Zastupitelstvo obce Polom na svém 3. jednání zamítá - neschvaluje:
1)Žádost paní Lenky Mazakievičové – Tato žádost se týkala prodeje části obecního pozemku parc.č.
565/3 – ost. Plocha – část komunikace před čp. 48. Důvod k odkoupení byl odůvodněn vybudováním
odvodňovacího kanálku na povrchovou vodu. Zastupitelstvo obce zamítlo odkoupení této části pozemku s
odůvodněním, že takový to zásah do zpevněné (asfaltové) části by způsobil omezení ve sjízdnosti, hlavně
v zimním období, (namrzání vypouštěné vody na vozovku). Bylo žadatelům navrženo jiné řešení.
Hlasování k žádosti, Mazankievičová Lenka ,pro : 0 hlasů, // proti 5 hlasů, // zdrželo se 0
hlasů

V Polomi dne 18.9. 2008

