Obec Polná na Šumavě
Zastupitelstvo obce Polná na Šumavě
Zápis
Ze zasedání zastupitelstva obce Polná na Šumavě
konaného dne 26. července 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 16. července 2021
do 26. července 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, Soňa Kotlárová,
Marcela Smutková, Vladimír Chyška
Jména nepřítomných členů: Dušan Hanzlík
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 zapisovatelku Michaelu Hovorkovou.
Výsledek hlasování: Pro - 6 Proti – 0

Zdrželi se – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
*

*
1

*

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.

Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
Schválení bodů programu
Pronájem hospodářského stavení č. 16
Pronájem části pozemku č. parcely 431/19
Rozpočtové opatření – lesní hospodářství
Zpráva z finančního výboru
Různé –prodej zahrady č. 343/12
Diskuze

Výsledek hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

*

III.

*

*

Pronájem hospodářského stavení č. 16

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem hospodářského stavení č. 16 dle veřejného záměru
viz příloha č. 5 tohoto zápisu panu Miroslavu Neumanovi, bydlištěm Květušín 319, Polná
na Šumavě.

Výsledek hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
⃰

⃰
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⃰

Pronájem části pozemku č. parcely 431/19

IV.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku č. parcely 431/19 o rozloze 548 m2 viz
příloha č. 5 tohoto zápis panu Jiřímu Konečnýmu, bydlištěm Květušín 335, Polná na
Šumavě.
Výsledek hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
⃰

⃰

⃰

Rozpočtové opatření

V.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9
Výdej 300 000,- pěstební práce v lese
(zalesnění, džínání, oplocení, ochrana proti klikorohu,..)
a zároveň bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8 provedené místostarostou obce.
Výsledek hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

⃰

VI.

⃰

⃰

Zpráva z finančního výboru

Paní Novotná předala přítomným soupis bodů z finančního výboru viz příloha č. 7, na který
zároveň podala žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb. Zodpovídat se měl pan
starosta, který je stále v dočasné pracovní neschopnosti a nebyl přítomen. Body projednány.
Odpovídat musela paní účetní a dále odpovídal pan místostarosta. Podle paní Novotné jsou
zadané zakázky starostou nadhodnoceny a některé neuváženě provedeny. Vše bude
prošetřeno.
⃰

⃰
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⃰

VII.

Prodej zahrady č. parcely 343/12

Cena zahrad stanovena usnesením č. 4 ze dne 29. 9. 2020

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. parcely 343/12 o rozloze 474 m2 viz příloha
č. 8 tohoto zápis panu Lucii Kubizňové mladší, nar.: 6. 7. 2003, bydlištěm Květušín 320,
Polná na Šumavě.
Výsledek hlasování: Pro – 6 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

⃰
VIII.

⃰

⃰

Diskuze

Kolísání tlaku ve vodovodních trubkách v Polné – okály.
⃰

⃰

⃰

Místostarosta obce ukončil zasedání zastupitelstva v 19 hodin 22 minut

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina přítomných občanů
3) Svolání zastupitelstva
4) Informace o konání zastupitelstva
5) Veřejný záměr – hospodářské stavení, zahrada
6) Rozpočtové opatření č. 8, 9
7) Zpráva z finančního výboru
8) Veřejný záměr
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Zápis byl vyhotoven dne: 4. 8. 2021

Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Místostarosta:

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

dne ………………………..

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

dne …………………………

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

dne ………………………..
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