Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 20.2. 2012
Přítomni: Ivana Vlková (V), Vlasta Tišlerová (T), Michaela Jůzková (J), Stanislav
Kahuda (K), Josef Brouček (B), Josef Lácha (L)
Omluven: Josef Novák
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rozbor hospodaření MŠ Chlumany
Změna územního plánu č. 1, stav, schválení návrhů smluv
Chlumanský trh 2012
Inventarizace majetku 2011
Záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce
Příprava grantových žádostí – JK KÚ, MAS – LEADER
jednání o prodeji stavby dle již zveřejněného záměru
Pravidla soutěže Květinové Chlumany 2012
Ostatní, různé

Za návrhovou komisi návrhy předložila Michaela Jůzková, která konstatovala, že je
přítomno 6 zastupitelů obce a zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.

P r o g r a m:
1) Rozbor hospodaření MŠ za rok 2012
ZO projednalo hospodaření MŠ Chlumany za rok 2011, projednalo návrh MŠ na
převod finančního zůstatku z roku 2011 ve výši 31.937,08 Kč do rezervního fondu.
Návrh: schválit hospodaření MŠ Chlumany za rok 2011 a dále schválit žádost MŠ
Chlumany o převod finančního zůstatku z roku 2011 ve výši 31.937,08 Kč do
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rezervního fondu s podmínkou, že příspěvek obce na provoz MŠ bude v roce 2012
o 30.000,- KČ nižší.
Hlasování:
pro :
6 (V,T,J,K,B,L)
proti :
0
zdržel se : 0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo hospodaření MŠ Chlumany za rok
2011. Dále schválilo žádost MŠ Chlumany o převod finančního zůstatku z roku
2011 ve výši 31.937,08 Kč do rezervního fondu s podmínkou, že příspěvek obce na
provoz MŠ bude v roce 2012 o 30.000,- KČ nižší.

2) Změna územního plánu č. 1, stav, schválení návrhů smluv
ZO se seznámilo se stavem přípravy podkladů pro pořízení Změny územního plánu
č.1. Na základě jednání s jednotlivými žadateli o úhradě nákladů a po splnění
podmínek žadateli, schválilo zastupitelstvo obce návrh na pořízení Změny
územního plánu č.1. Zastupitelstvo obce Chlumany se dále zavázalo uhradit
náklady na studii (ÚSES), která bude zpracována v rámci Změny územního plánu
č.1, a to na pozemek č. 204 v k.ú.Chlumany.
ZO se dále seznámilo s návrhem smluv souvisejících s pořízením Změny územního
plánu č.1, a to „Mandátní smlouva“ s pořizovatelem paní Ludmilou Borovkovou,
Vyšehrad 156, Český Krumlov a dále pak „Smlouva o dílo č.SP 2012/07“ s
architektonickou kanceláří SP Studio s.r.o., Budějovická 58, Český Krumlov.
Návrh : Schválit pořízení Změny územního plánu č.1 a dále schválit návrh smluv
souvisejících s pořízením Změny územního plánu č.1, a to „Mandátní smlouva“ s
pořizovatelem paní Ludmilou Borovkovou, Vyšehrad 156, Český Krumlov a dále
pak „Smlouva o dílo č.SP 2012/07“ s architektonickou kanceláří SP Studio s.r.o.,
Budějovická 58, Český Krumlov.
Hlasování:
pro :
6 (V,T,J,K,B,L)
proti :
0
zdržel se : 0
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Konstatování : Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením Změny územního plánu č.1
a schvaluje návrh smluv souvisejících s pořízením Změny územního plánu č.1, a to
„Mandátní smlouva“ s pořizovatelem paní Ludmilou Borovkovou, Vyšehrad 156,
Český Krumlov a dále pak „Smlouva o dílo č.SP 2012/07“ s architektonickou
kanceláří SP Studio s.r.o., Budějovická 58, Český Krumlov a pověřuje starostku
obce podpisem smluv.
3. Chlumanský trh 2012
Zastupitelstvo obce projednalo celkovou organizaci Chlumanského trhu v roce
2012. Trh se uskuteční v měsících 05 – 10/2012, vždy první sobotu v měsíci.
Podmínky pro prodejce včetně poplatků pro rok 2012 zůstávají stejné jako v roce
2011.
Návrh: schválit zachování podmínek a výši poplatků souvisejících s prodejem na
Chlumanském trhu v roce 2012
Hlasování:
pro :
6 (V,T,J,K,B,L)
proti :
0
zdržel se : 0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo podmínky pro prodejce a výši poplatků
Chlumanského trhu, které pro rok 2012 zůstávají stejné jako v roce 2011.
4. Schválení inventarizace majetku obce provedené k 31.12.2011
Zastupitelstvo obce se seznámilo s výsledkem inventarizace majetku 2011 –
předloženy byly písemné protokoly o provedených inventurách a závěrečná zpráva
o inventarizaci majetku.
Návrh: schválit předloženou inventarizaci majetku provedenou k 31.12.2011
Hlasování:
pro :
6 (V,T,J,K,B,L)
proti :
0
zdržel se : 0
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Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo inventarizaci majetku obce k
31.12.2011 bez připomínek.
5. záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce
Zastupitelstvo obce jednalo o možném záměru prodeje pozemku č. 16 o výměře 23
m2 v k.ú.Chlumany. Záměr prodeje bude schválen na březnovém jednání
zastupitelstva a následně zveřejněn.
6. Schválení podání žádostí do Grantových programů Jihočeského kraje a
programu LEADER
Zastupitelstvo obce se seznámilo s harmonogramem výzev u grantových programů
Jihočeského kraje a následně rozhodlo o podání žádostí do následujících
programů :
Krajský úřad Jihočeského kraje :
– GP Rekonstrukce stávajících sportovišť (datum vyhlášení 29.2.2012)
– GP Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích
(datum vyhlášení 29.2.2012)
– GP Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských
produktů (datum vyhlášení 29.2.2012)
– GP na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
(datum vyhlášení 8.2.2012)
– GP Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (datum
vyhlášení 29.2.2012):
LEADER – MAS CHANCE IN NATURE LAG :
7. výzva k předkládání projektů (březen – duben 2012)
Návrh:

A/ Schválit podání žádostí do grantových programů Jihočeského kraje.
B/ Schválit podání žádostí do programu LEADER.

.
Hlasování A/:
pro :
6 (V,T,J,K,B,L)
proti :
0
zdržel se : 0

4

Hlasování B/:
pro :
5 (V,T,J,K,L)
proti :
1 (B)
zdržel se : 0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo podání žádostí do následujících
grantových programů
Krajský úřad Jihočeského kraje :
– GP Rekonstrukce stávajících sportovišť (datum vyhlášení 29.2.2012)
– GP Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích
(datum vyhlášení 29.2.2012)
– GP Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských
produktů (datum vyhlášení 29.2.2012)
– GP na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
(datum vyhlášení 8.2.2012)
– GP Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (datum
vyhlášení 29.2.2012):
LEADER – MAS CHANCE IN NATURE LAG :
výzva k předkládání projektů (březen – duben 2012).

7. jednání o prodeji stavby dle již zveřejněného záměru
ZO projedlo Znalecký posudek č.213-7/2012 pořízený za účelem stanovení ceny
prodávané nemovitosti podle platného cenového předpisu.
ZO předložilo v rámci jednání o prodeji tento posudek zájemcům o koupi.
Následně proběhne se zájemci o koupi jednání upřesňující podmínky kupní
smlouvy a prodeje stavby.
8) Soutěž Květinové Chlumany 2012
ZO projednalo organizování soutěže Květinové Chlumany. Podmínky soutěže
zůstávají stejné jako v roce 2011 tj. hodnocení nejhezčích květinových oken,
balkónů a předzahrádek stanovenou porotou. Dále pak soutěž v kreslení a
o nejhezčí fotografii s tématem přírody a okolí Chluman. První tři v pořadí nejlépe
hodnocených oken a předzahrádek získají ceny - finanční poukázky k odběru
květin - v celkové částce 7.000,- Kč.
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Návrh: schválit pořádání soutěže Květinové Chlumany 2012 a na ceny v hodnotě
7.000,- Kč (financování z rozpočtu obce).
Hlasování:
pro :
6 (V,T,J,K,B,L)
proti :
0
zdržel se : 0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo zorganizování soutěže Květinové
Chlumany 2012 a na ceny vyčlenilo 7.000,- Kč z rozpočtu obce.
9. Ostaní
9.1. ZO projednalo v rámci probíhající přípravy předloženou analýzu rozpočtu obce
na rok 2012. Předložená analýza příjmů a nákladů bude použita jako podklad pro
přípravu návrhu rozpočtu obce na rok 2012.
9.2. ZO rozhodlo s ohledem na probíhající přípravu a projednávání rozpočtu obce
na rok 2012 a s ohledem na předpokládané příjmy obce v roce 2012, zrušit
výběrové řízení na akci : „Vegetační úpravy v klidové části obce Chlumany –
III.etapa“.
Hlasování:
pro :
6 (V,T,J,K,B,L)
proti :
0
zdržel se : 0
9.3. ZO se seznámilo s legislativou upravující úhradu příspěvků neinvestičních
výdajů za žáky základních škol s trvalým bydlištěm v Chlumanech
9.4. ZO projednalo a schválilo proplacení faktury firmě CORPORIN s.r.o.
za zpracování a realizaci VŘ na akce Vegetační úpravy v klidové části obce
Chlumany I. a II.etapa ve výši 34.536,- Kč.
Hlasování:
pro :
6 (V,T,J,K,B,L)
proti :
0
zdržel se : 0
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10. Závěr
Příští pravidelné veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční dne 26.března
2012.
Zapsal:

Ivana Vlková

………………………………

Ověřil:

Michaela Jůzková
Vlasta Tišlerová

…….………………………….
……….……………………….
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Příloha č. 1

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany
konaného dne 20.února 2012
Usnesení č. 2/2012
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bez připomínek :
• hospodaření MŠ Chlumany za rok 2011. ZO dále schválilo žádost MŠ
Chlumany o převod finančního zůstatku z roku 2011 ve výši 31.937,08 Kč
do rezervního fondu s podmínkou, že příspěvek obce na provoz MŠ bude v
roce 2012 o 30.000,- KČ nižší
• pořízení Změny územního plánu č.1 a zároveň ZO schvaluje návrh smluv
souvisejících s pořízením Změny územního plánu č.1, a to „Mandátní
smlouva“ s pořizovatelem paní Ludmilou Borovkovou, Vyšehrad 156, Český
Krumlov a dále pak „Smlouva o dílo č.SP 2012/07“ s architektonickou
kanceláří SP Studio s.r.o., Budějovická 58, Český Krumlov a pověřuje
starostku obce podpisem smluv
• podmínky pro prodejce a výši poplatků Chlumanského trhu, které pro rok
2012 zůstávají stejné jako v roce 2011
• inventarizaci majetku obce k 31.12.2011
• podání žádostí do grantových programů Krajský úřad Jihočeského kraje :
GP Rekonstrukce stávajících sportovišť (datum vyhlášení 29.2.2012)
GP Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích
(datum vyhlášení 29.2.2012)
GP Podpora přímého prodeje jihočeských zemědělských a potravinářských
produktů (datum vyhlášení 29.2.2012)
GP na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
(datum vyhlášení 8.2.2012)
GP Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (datum
vyhlášení 29.2.2012):
• podání žádostí do programu LEADER – MAS CHANCE IN NATURE LAG
7.výzva k předkládání projektů (březen – duben 2012)
• zorganizování soutěže Květinové Chlumany 2012
• proplacení faktury firmě CORPORIN s.r.o.
za zpracování a realizaci VŘ na akce Vegetační úpravy v klidové části obce
Chlumany I. a II.etapa ve výši 34.536,- Kč
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ZO rozhodlo :
s ohledem na probíhající přípravu a projednávání rozpočtu obce na rok 2012 a s
ohledem na předpokládané příjmy obce v roce 2012, zrušit výběrové řízení na akci
„Vegetační úpravy v klidové části obce Chlumany – III.etapa“.
Ověřovatel:

Michaela Jůzková

…….………………………….

Vlasta Tišlerová

………..……………………….

………………………………..
Ivana V l k o v á
starostka

…............................................
Ing. Josef Lácha
místostarosta
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