Obec Polná na Šumavě
Zastupitelstvo obce Polná na Šumavě
Zápis
Ze zasedání zastupitelstva obce Polná na Šumavě
konaného dne 7. prosince 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 29. listopadu 2021
do 7. prosince 2021).
Přítomno bylo 6 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, 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 zapisovatelku paní Michaela Hovorkovou.
Výsledek hlasování: Pro - 6 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. Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení bodů programu
3. Schválení obecně závazné vyhlášky – odpadové hospodářství
4. Schválení střednědobého výhledu obce na rok 2023 – 2024
5. Schválení rozpočtu obce na rok 2022
6. Rozpočtové opatření
7. Schválení plánu inventur za rok 2021
8. Uzavření dohod se zastupiteli obce
9. Pronájem hospodářského příslušenství boxu č. 6
10. Budova č. p. 333 – veřejný záměr
11. Různé
12. Diskuze
Výsledek hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

*

III.

*

*

Schválení obecně závazné vyhlášky – odpadové hospodářství

Místostarosta seznámil přítomné se zrušením smluv za odpadové hospodářství. Od 1. 1. 2021
by měla vyjít v platnost OZV, přítomni byli seznámeni s částkou 696,- Kč, s osvobozením,
atd.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství viz příloha č. 5 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
⃰

⃰
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⃰

IV.

Schválení střednědobého výhledu obce na rok 2023 – 2024

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023 - 2024 viz
příloha č. 6 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
⃰

V.

⃰

⃰

Schválení rozpočtu obce na rok 2022

Místostarosta obce seznámil přítomné s plánem investic a oprav na rok 2022 viz příloha č. 7.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Polná na Šumavě na rok 2022 se schodkem
6 065 139,43,- Kč viz příloha č.8 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

⃰
VI.

⃰

⃰

Rozpočtové opatření

Místostarosta dává na vědomí provedení rozpočtového opatření č.13 viz příloha č. 9 tohoto
zápisu.

⃰
VII.

⃰

⃰

Schválení plánu inventur za rok 2021

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur za rok 2021 viz příloha č. 10 tohoto zápisu a
dále složení inventarizační komise: předseda Vlastislav Smutek, členové Jan Švancar, Jana
Čarná Kabelková.
Výsledek hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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⃰

⃰

⃰

VIII. Uzavření dohod se zastupiteli obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohod o pracovní činnosti:
1) pan Vlastislav Smutek – lesní hospodář, práce v lese
2) pan Jan Švancar – obsluha a řízení traktoru, práce v lese
odměna: 180,- Kč/1 hodinu
Výsledek hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
⃰
IX.

⃰

⃰

Pronájem hospodářského příslušenství boxu č. 6

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem hospodářského příslušenství boxu č. 6 viz
příloha č. 11 tohoto zápisu panu Petru Slaninovi, bytem Květušín 319, Polná na
Šumavě.
Výsledek hlasování: Pro – 1 Proti – 4 Zdrželi se – 1
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem hospodářského příslušenství boxu č. 6 viz
příloha č. 11 tohoto zápisu panu Radomilu Václavíkovi, bytem Květušín 321, Polná na
Šumavě.
Výsledek hlasování: Pro – 0 Proti – 5 Zdrželi se – 1
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem hospodářského příslušenství boxu č. 6 viz
příloha č. 11 tohoto zápisu panu Jiřímu Konečnému, bytem Květušín 335, Polná na
Šumavě.
Výsledek hlasování: Pro – 0 Proti – 5 Zdrželi se – 1
Usnesení nebylo schváleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem hospodářského příslušenství boxu č. 6 viz
příloha č. 11 tohoto zápisu paní Nikole Kotlárové, bytem Květušín 319, Polná na
Šumavě.
Výsledek hlasování: Pro – 1 Proti – 4 Zdrželi se – 1
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem hospodářského příslušenství boxu č. 6 panu
Jaroslavu Mičjarovi, bytem Květušín 319, Polná na Šumavě.
Výsledek hlasování: Pro – 3 Proti – 0 Zdrželi se – 3
Usnesení nebylo schváleno.
Hlasování bylo odloženo na příští zasedání zastupitelstva.
⃰
X.

⃰

⃰

Budova č. p. 333 – veřejný záměr

Projednání budovy č. p. 333 – bývalé školky a bytu, návrhy: prodat, nechat v původním stavu,
pronajmout bez investic obce, rekonstruovat pro bydlení, vybudování společenské místnosti,
která v této části obce chybí. Zastupitelé se dohodli na vyvěšení záměru na pronájem a prodej
současně za účelem zjištění nabídek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyvěšení záměrů na prodej a pronájem budovy č. p. 333,
prodej dle znaleckého posudku za cenu 1 450 000,- Kč, cena pronájmu nebyla
stanovena.
Výsledek hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

XI.

XII.

⃰

⃰

⃰

⃰

⃰

⃰

Různé

Diskuze
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Pan Kubizňa si stěžoval, na údržbu silnic mezi Polnou na Šumavě a Květušínem,
Květušínem a Mokrou. Místostarosta mu sdělil, že silnice nejsou obce a nemůže je obec
udržovat, při jednání s vlastníkem mu bylo sděleno, že se jedná o neúčelové komunikace,
které mohou být místy nesjízdné.
Místostarosta připomněl problém s autovraky na Květušíně, nepořádek ve společných
prostorech bytových domů, kde se nachází rozbité pračky, lednice atd.
Obyvatelé si stěžovali, že obec vyzdobila vánoční strom pouze v Polné na Šumavě.

⃰

⃰

⃰

Místostarosta obce ukončil zasedání zastupitelstva v 18 hodin 20 minut.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina přítomných občanů
3) Svolání zastupitelstva
4) Informace o konání zastupitelstva
5) Návrh OZV – odpady
6) Návrh střednědobého výhledu
7) Plán investic a oprav
8) Návrh rozpočtu 2022
9) Rozpočtové opatření č. 13
10) Plán inventur 2021
11) Veřejný záměr -hosp. př. box č. 6
Zápis byl vyhotoven dne: 8. 12. 2021

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Místostarosta:

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

dne ………………………..

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

dne …………………………

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

dne ………………………..
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