Obec Polná na Šumavě
Zastupitelstvo obce Polná na Šumavě
Zápis
Ze zasedání zastupitelstva obce Polná na Šumavě
konaného dne 11. března 2021, od 17:00 hodin v Polné na Šumavě 204, 382 29
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna na úřední desce Obecního
úřadu Polná na Šumavě v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní (od 3. března 2021 do
11. března 2021).
Přítomni byli 4 členové zastupitelstva viz Prezenční listina (příloha č. 1 zápisu), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Jména přítomných členů: Dušan Hanzlík, Jaroslav Pavlíček, Vlastislav Smutek, Jan Švancar
Jména nepřítomných členů: Jan Vaindl, Vladimír Chyška, Helena Hanzlíková
Starosta obce zahájil zasedání přivítáním všech přítomných. Zastupitelstvo bylo zahájeno v
17. 06 hodin.
*

*

*

Bod I. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polná na Šumavě určuje ověřovatele zápisu pana Jana Švancara a
pana Vlastislava Smutka a zapisovatelku Michaelu Hovorkovou.
Výsledek hlasování: Pro - 4

Proti – 0

Zdrželi se – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

*

*
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*

Bod II. Schválení bodů programu
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva viz příloha č. 2 tohoto zápisu a v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce viz příloha č. 3 zápisu.
Bod 7) různé byl doplněn o:
7. 1. Odpuštění platby za elektrickou energii část budovy obchodu a pošty
7. 2. Revokace usnesení č. 27 ze dne 10. 12. 2020
7. 3. Prodej zahrady č. parcely 431/22
7. 4. Projednání žádosti o prodej budovy Polečnice

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polná na Šumavě schvaluje následující program zasedání zastupitelstva
v tomto pořadí:
Navržený program:
Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
Schválení bodů programu
Finanční dar ateliér Seidel
Připojení E. Energie k budově č. p. 307
Dostavba střechy budovy Polečnice na pozemku č.par. 305/6
Výběr postupu opravy komunikace Květušín 341/10
Různé
7. 1. Odpuštění platby za elektrickou energii část budovy obchodu a pošty
7. 2. Revokace usnesení č. 27 ze dne 10. 12. 2020
7. 3. Prodej zahrady č. parcely 431/22
7. 4. Projednání žádosti o prodej budovy Polečnice
8. Diskuze

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Výsledek hlasování: Pro – 4 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

*

*
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*

Bod III. Finanční dar ateliér Seidel

Museum Fotoateliér Seidel poskytl obci historické fotografie, které jsou nyní
vyvěšeny na chodbě obecního úřadu, zároveň se nabízí k poskytnutí fotografií k tvorbě
kalendáře, či dalšího vyzdobení úřadu, žádá o poskytnutí finančního daru ke knize
,,Boleticko“ z řady Seidelovo Šumavy, v knize bude přidáno logo obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru v částce 5000,- Kč zřizovateli
Musea Fotoateliér Seidel Českokrumlovskému rozvojovému fondu, spol. s r. o., IČ:
42396182, DIČ: CZ 42396182.
Výsledek hlasování: Pro – 4 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

⃰

Bod IV.

⃰

⃰

Připojení E. Energie k budově č. p. 307

Jedná se o objekt bývalé jídelny, který je ve špatném stavu, momentálně je elektrická
energie přivedena do stavebního rozvaděče z objektu čističky odpadních vod, uzavřena
smlouva s nájemcem o odběru el. energie.
Zastupitelé se dohodli, oslovit statika k zhodnocení budovy, z obav z případné demolice a
prozatím se ponechá stávající připojení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování nové elektrické sítě k budově č. p. 307.
Výsledek hlasování: Pro – 0 Proti – 4 Zdrželi se – 0
Usnesení nebylo schváleno.
⃰

⃰

3

⃰

Bod V.

Dostavba střechy budovy Polečnice na pozemku č.par. 305/6

Žádost pana Strády, nájemce budovy č. p. 305/6, jedná se o bývalý drážní domek.
Nájemce žádá o souhlas s dostavbou půdní přístavby rozšíření o 3 metry, tak jak bylo
v minulosti. Viz přiložený nákres příloha č. 4 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s dostavbou půdní přístavby objektu č. parcely 305/6.
Výsledek hlasování: Pro – 4 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
⃰
Bod VI.

⃰

⃰

Výběr postupu opravy komunikace Květušín 341/10

Starosta navrhl dvě varianty pokládky asfatu:
1. Varianta položit pouze asfat za přibližnou částku 500 tisíc korun
2. Varianta, s drenážemi, potrubí a vodu svést do podmoku za cca 650 tisíc korun
p. Švancar vznesl dotaz, zda je možné čerpat dotace, p. Hanzlík odpověděl, že
v březnu končí příjem žádostí s nutností mít vyřízené stavební povolení a projekt.
p. Pavlíček navrhl zpracovat projekt a zastupitelstvo vybere pak vhodnou variantu,
výběrové řízení by mohla zpracovat obec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektů k výběru postupu opravy asfaltu
komunikace č. p. 341/10.
Výsledek hlasování: Pro – 4 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

⃰

⃰

⃰

Bod VII. I. Odpuštění platby za elektrickou energii část budovy obchodu a pošty
Přijata žádost o odpuštění platby za el. energii provozovatelky obchodu a pošty v budově
č. p. 283 s odůvodnění nižších tržeb již od minulého roku –pandemie.
4

Fa 19 – 002- 00159 doplatek 7 049,Fa 20- 002- 00014
7 642,Zastupitelé projednali možnosti odpustit celé, část nebo nic. Nehlasovalo se, navrženo
odložení projednání na další zastupitelstvo.

⃰

Bod VII. II.

⃰

⃰

Revokace usnesení č. 27 ze dne 10. 12. 2020

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. parcely 345/7 dle veřejného záměru viz
příloha č. 5 tohoto zápisu paní Sylvii Sivákové bydlištěm Květušín 323, Polná na Šumavě .
Výsledek hlasování: Pro – 3 Proti – 0 Zdrželi se – 1
Usnesení nebylo schváleno.
⃰

Bod VII. III.

⃰

⃰

Prodej zahrady č. parcely 431/22

Cena zahrad stanovena usnesením č. 4 ze dne 29. 9. 2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. parcely 331/22 dle veřejného záměru viz
příloha č.5 tohoto zápisu paní Zuzaně Hněvkovské a panu Petru Slaninovi bydlištěm
Květušín 319 , Polná na Šumavě .
Výsledek hlasování: Pro – 4 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
⃰

⃰
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⃰

Bod VII. IV. Projednání žádosti o prodej budovy Polečnici.
Přijata žádost pana Jaroslava Brožáka na odkup budovy skladu č. p. 280.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce prodej budovy v areálu Polečnice č. p. 280.
Výsledek hlasování: Pro – 0 Proti – 4 Zdrželi se – 0
Usnesení nebylo schváleno.
⃰

⃰

⃰

Bod VIII. Diskuze

p. Novotná žádá o projednání všech zápisů z finančního výboru na veřejném zasedání obce,
chce navrhnout změnu předsedy finančního výboru, bude projednáno na dalším zasedání.
P. Božovský podal žádost o odkoupení bývalé jídelny, p. Hanzlík mu odpověděl (emailem),
že jídelna je v současné době v nájmu do konce roku, P. Božovský žádal o pronájem před
současným nájemcem, dotaz proč mu nebyla pronajata budova a současnému nájemci ano,
když jednalo se o stejný provoz – truhlárna. P. Pavlíček odpovídá, že zprvu bylo
zastupitelstvo opatrné a nesouhlasilo s touto provozovnou, poté se pronajala budova
krátkodobě, za zjištěním, zda to nebude obyvatelů Květušína vadit, bytové domy jsou hned
naproti přes silnici.

⃰

⃰

⃰

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva v 17 hodin 58 minut

6

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Svolání zastupitelstva
3) Informace o konání zastupitelstva
4) Nákres dostavby střechy 305/6
5) Záměr

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 3. 2021

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Starosta:

………………………….... dne ………………………..
............................................

dne ………………………..

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

dne …………………………

............................................
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dne ………………………..

