Obec Polná na Šumavě
Zastupitelstvo obce Polná na Šumavě
Zápis
Ze zasedání zastupitelstva obce Polná na Šumavě
konaného dne 24. února 2022, 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 14. února 2022 do
24. února 2022).
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
Nepřítomna 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 Marcelu Smutkovou a
pana Vlastislava Smutka a zapisovatelku paní Michaela Hovorkovou.
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. Pronájem hospodářského příslušenství boxu č. 6
4. Zrušení veřejných záměrů
5. Nový veřejný záměr -budova č. p. 333, č. parc. 343/3, 343/2
6. Uzavření smlouvy o věcném břemeni s EG.D, a.s.
7. Schválení obecně závazné vyhlášky – 1/2022 o pohybu psů
8. Rozpočtové opatření
9. Různé
10. Diskuze
Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

*

III.

*

*

Pronájem hospodářského příslušenství boxu č. 6

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem hospodářského příslušenství boxu č. 6 viz
příloha č. 5 tohoto zápisu panu Petru Slaninovi, bytem Květušín 319, Polná na
Šumavě.
Výsledek hlasování: Pro – 0 Proti – 4 Zdrželi se – 1
Usnesení nebylo schváleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem hospodářského příslušenství boxu č. 6 viz
příloha č. 5 tohoto zápisu panu Jiřímu Konečnému, bytem Květušín 335, Polná na
Šumavě.
Výsledek hlasování: Pro – 0 Proti – 4 Zdrželi se – 1
Usnesení nebylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem hospodářského příslušenství boxu č. 6 viz
příloha č. 5 tohoto zápisu paní Nikole Kotlárové, bytem Květušín 319, Polná na
Šumavě.
Výsledek hlasování: Pro – 0 Proti – 5 Zdrželi se – 0
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem hospodářského příslušenství boxu č. 6 viz
příloha č. 5 tohoto zápisu panu Jaroslavu Mičjarovi, bytem Květušín 319, Polná na
Šumavě.
Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

⃰

IV.

⃰

⃰

Zrušení veřejných záměrů

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zrušuje veřejný záměr na pronájem a prodej pozemku p. č. 343/3 o
výměře 434 m2, součástí je stavba č.p. 333 a pozemku č. parc. 343/2 o výměře 3 231 m2 viz
příloha č.6 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
⃰

⃰
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⃰

V.

Nový veřejný záměr -budova č. p. 333, č. parc. 343/3, 343/2

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění nového záměru na prodej pozemku p. č. 343/3 o
výměře 434 m2, součástí je stavba č.p. 333 a pozemku č. parc. 343/2 o výměře 3 231 m2 viz
příloha č. 7 tohoto zápisu s doplněním o složení částky 300 000 Kč, odstoupením záměru
koupě tato částka propadá obci.
Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

⃰
VI.

⃰

⃰

Uzavření smlouvy o věcném břemeni s EG.D, a.s.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností EG.D, a.s. viz příloha č. 8 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro – 5 Proti – 0 Zdrželi se – 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
⃰
VII.

⃰

⃰

Schválení obecně závazné vyhlášky – 1/2022 o pohybu psů

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku 1/2022, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Polná na Šumavě a vymezují
prostory pro volné pobíhání psů viz příloha č. 9 tohoto zápisu, zároveň ruší obecně
závaznou vyhlášku 1/2021, kterou se stanovují pravidla 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.
⃰

⃰
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⃰

VIII. Rozpočtové opatření
Místostarosta dává na vědomí provedení rozpočtového opatření č. 1 viz příloha č. 10 tohoto
zápisu.
⃰
IX.

⃰

⃰

Různé
1) Žádost pana Haňky o souhlas se změnou sídla firmy Tuha s.r.o. na adresu
Polná na Šumavě 283, pronájem části budovy.
2) V plánu jsou výběrové řízení na kotle, traktor, opravu komunikace
v Květušíně, místostarosta navrhl, že zpracuje výběrová řízení sám.
3) Přijata výpověď k pachtovní smlouvě, žádost o přepsání smlouvy na syna,
bude zveřejněn záměr na propachtování pozemků.

X.

⃰

⃰

⃰

⃰

⃰

⃰

Diskuze

Místostarosta obce ukončil zasedání zastupitelstva v 18 hodin 17 minut.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina zastupitelů
2) Prezenční listina přítomných občanů
3) Svolání zastupitelstva
4) Informace o konání zastupitelstva
5) Veřejný záměr - box č. 6
6) Záměr na pronájem a prodej (333)
7) Záměr na prodej –obálková metoda
8) Smlouva o smlouvě budoucí
9) obecně závazná vyhláška 1/2022
10) Rozpočtové opatření č. 1
Zápis byl vyhotoven dne: 4. 3. 2022
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Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Místostarosta:

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

dne ………………………..

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

dne …………………………

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

dne ………………………..
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