Obec Polná na Šumavě
Zastupitelstvo obce Polná na Šumavě
Zápis
Ze zasedání zastupitelstva obce Polná na Šumavě
konaného dne 7. září 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 30. srpna 2021 do
7. září 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: Dušan Hanzlík, Soňa Kotlárová (omluveni ze zdravotních
důvodů)
Místostarosta obce v zastoupení starosty, který je v dočasně pracovní neschopnosti, 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 Marcelu Smutkovou 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. Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení bodů programu
3. Změna uvolněného starosty na neuvolněného
4. Nová směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
5. Kontrolní, finanční výbor
6. Odkup pozemků od Správy železnic, s. o.
7. Schválení územního plánu obce
8.1. Obecně závazná vyhláška o pohybu psů
8.2.Obecně závazná vyhláška poplatek z pobytu
8.3.Rozpočtové opatření
9.Diskuze
Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

*

III.

*

*

Změna uvolněného starosty na neuvolněného

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu uvolněného starosty na neuvolněného, zároveň
stanovuje měsíční odměnu v částce 25 775,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
⃰

⃰
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⃰

IV.

Nová směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje novou vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu viz příloha č. 5, kterou ruší vnitřní směrnici O zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu ze dne 4. 5. 2016.
Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
⃰

V.

⃰

⃰

Kontrolní, finanční výbor
Zastupitelé byli seznámeni, s výkonem práce finančního a kontrolního výboru.
⃰

⃰

⃰

Odkup pozemků od Správy železnic, s. o.

VI.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Odkup par. č. 305/6 a části pozemku p. č. 305/1 vše v k. ú. Polná na Šumavě
2. Schvaluje navrženou kupní cenu 117.000,- Kč
3. Souhlasí s technickými podmínkami prodeje uvedenými v dopisu Správy železnic
zn.:34793/2018-SŽDC-GŘ-O31 ze dne 14. srpna 2018 viz příloha č.6 tohoto zápisu.
4. Prohlašuje, že přebírá spolu s nabývaným majetkem i případné ekologické závazky
s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a
nebude od prodávajícího požadovat náhradu.
Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
⃰

⃰
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⃰

VII.

Schválení územního plánu obce

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Polná na Šumavě
1. konstatuje
-

že územní plán Polná na Šumavě není v rozporu s Politikou územního rozvoje
ČR, v platném znění, se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje,
v platném znění a se stanovisky dotčených orgánů, ani se stanoviskem krajského
úřadu,

2. bere na vědomí
-

vypořádání připomínek tak, jak je uvedeno v textové části odůvodnění změny
územního plánu,

3. rozhoduje
-

o vydání územního plánu Polná na Šumavě,

4. ukládá
-

starostovi obce Polná na Šumavě jako určenému zastupiteli, zajistit zveřejnění
vydaného opatření obecné povahy, tj. územního plánu Polná na Šumavě na
úřední desce obce a dále zajistit všechny kroky následující po nabytí účinnosti
územního plánu Polná na Šumavě podle § 165 odst. 1 stavebního zákona.

Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
⃰

⃰

⃰

V průběhu jednání se dostavil pan starosta obce a ústně všem přítomným oznámil
rezignaci na funkci starosty a složení mandátu zastupitele obce Polná na Šumavě.
⃰

⃰
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⃰

VIII. 1. Obecně závazná vyhláška o pohybu psů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Polná na Šumavě viz příloha č. 8
tohoto zápisu, zároveň ruší obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, kterou se stanovují
pravidla pro chov drobných zvířat a pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Polná
na Šumavě.
Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
⃰

⃰

⃰

VIII. 2. Obecně závazná vyhláška poplatek z pobytu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku z
pobytu viz příloha č 9 tohoto zápisu, zároveň ruší obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o
místním poplatku z pobytu.
Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
⃰

VIII.

⃰

⃰

3. Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedení rozpočtového opatření č. 10 viz příloha č. 10
tohoto zápisu.

⃰
VI.

⃰

⃰

Diskuze

Možnost odkoupení geometrického plánu na hospodářské domky u dvojdomků v Květušíně,
předpokládaná částka 50 000,- Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení geometrického plánu na hospodářské budovy u
dvojdomků v Květušíně v hodnotě 50 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
⃰

⃰

⃰

Místostarosta obce ukončil zasedání zastupitelstva v 18 hodin 23 minut.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina přítomných občanů
3) Svolání zastupitelstva
4) Informace o konání zastupitelstva
5) Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
6) Dopis Správy železnic zn.:34793/2018-SŽDC-GŘ-O31 ze dne 14. srpna 2018
7) I.
II.

III.

Textová část územního plánu Polná na Šumavě
Příloha č. 1 územního plánu Polná na Šumavě – grafická část – výkres
základního členění, hlavní výkres, výkres urbanistické koncepce, výkres
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Příloha č. 2 územního plánu Polná na Šumavě – grafická část – koordinační
výkres, výkres širších vztahů, výkres předpokládaných záborů půdního fondu

8) Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obci Polná na Šumavě
9) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu
10) Rozpočtové opatření č. 10
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Zápis byl vyhotoven dne: 9. 9. 2021

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Místostarosta:

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

dne ………………………..

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

dne …………………………

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

dne ………………………..
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