Obec Polná na Šumavě
Zastupitelstvo obce Polná na Šumavě
Zápis
Ze zasedání zastupitelstva obce Polná na Šumavě
konaného dne 3. listopadu 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 27. října 2021 do
3. listopadu 2021).
Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva viz Prezenční listina (příloha č. 1 zápisu), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Jména přítomných členů: Jaroslav Pavlíček, Vlastislav Smutek, Jan Švancar, Marcela
Smutková, Vladimír Chyška
Jména nepřítomných členů: Soňa Kotlárová
Místostarosta obce zahájil zasedání přivítáním všech přítomných. Zastupitelstvo bylo
zahájeno v 17. 00 hodin.
*
I.

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polná na Šumavě určuje ověřovatele zápisu paní Jana Švancara a pana
Vlastislava Smutka a zapisovatele Vladimíra Chyšku.
Výsledek hlasování: Pro - 5 Proti – 0

Zdrželi se – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
*

*
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*

II.

Schválení bodů programu

Místostarosta obce seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva viz příloha č. 3 tohoto zápisu a v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce viz příloha č. 4 zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Polná na Šumavě schvaluje následující program zasedání zastupitelstva
v tomto pořadí:
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
Schválení bodů programu
Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené
Změna katastrální hranice pozemku č. p. 1270/7
Pronájem části pozemku č. parcely 434/1
Plán rozvoje obce na rok 2022
Stanovení ceny odpadu s platností od 1. 1. 2022
Rozpočtové opatření
Diskuze

Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

*

III.

*

*

Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje neproplacení nevyčerpané dovolené bývalého starosty obce
pana Dušana Hanzlíka.
Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
⃰

⃰
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⃰

IV.

Změna katastrální hranice pozemku č. p. 1270/7

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o změně hranic s obcí s městem Horní Planá
viz příloha č. 5 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
⃰

⃰

⃰

V. Pronájem části pozemku č. parcely 434/1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku č. parcely 434/1 o výměře 335 m2
panu Františku Čarkovi bytem Květušín 320, Polná na Šumavě dle veřejného záměru viz
příloha č.6 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

⃰

VI.

⃰

⃰

Plán rozvoje obce na rok 2022
Podané návrhy:
Oprava komunikace u dvojdomků v Květušíně
Čištění a oprava hráze - rybník Květušín
Vybudování odlehčovací nádrže ČOV Květušín
Izolace Ztracenky č. p. 361
Zpevnění polní cesty za okály – Polná n. Š.

⃰

⃰
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⃰

VII.

Stanovení ceny odpadu s platností od 1. 1. 2022

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odložení tohoto bodu programu.
Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
⃰

⃰

⃰

VIII. Rozpočtové opatření
Místostarosta dal zastupitelům na vědomí provedení rozpočtového opatření č. 11
viz příloha č. 7.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12 viz příloha č. 8 .
- Oprava kanalizace okolo budovy č. p. 283 v částce 137.865,Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
⃰
IX.

⃰

⃰

Diskuze
Pan Smoleňák navrhl přijmout zaměstnance na plný úvazek, který by měl na starost
údržbu zeleně, komunikací a budov.
Pan Vejvoda navrhl využití prázdné bývalé školky v Květušíně na vybudování
bytových jednotek nebo společenské prostory pro obyvatele.
⃰

⃰

⃰

Místostarosta obce ukončil zasedání zastupitelstva v 18 hodin 40 minut.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina přítomných občanů
3) Svolání zastupitelstva
4) Informace o konání zastupitelstva
5) Dohoda o změně hranic s obcí
6) Veřejný záměr
7) Rozpočtové opatření č. 11
8) Rozpočtové opatření č. 12

Zápis byl vyhotoven dne: 11. 11. 2021

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Místostarosta:

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

dne ………………………..

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

dne …………………………

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

dne ………………………..
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