Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 31. března 2014
Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák,
Stanislav Kahuda, Josef Brouček
Omluven: xxx
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Josef Brouček, Michaela Jůzková

Program:
1. Rozpočet obce na rok 2014
2. Přezkum hospodaření obce – zpráva + opatření
3. Proplacení faktur
4. Ostatní

1. Rozpočet obce na rok 2014
Rozpočet obce byl vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce ve dnech 12.3.2014 –
28.3.2014, zároveň byl návrh předán finančnímu výboru k projednání.
Starostka seznámila zastupitelstvo s aktuálními úpravami rozpočtu v době od jeho vyvěšení do data
schválení. Úpravy jsou zapracovány do schváleného rozpočtu. Přehled úprav rozpočtu je součástí
přílohy č.1 tohoto zápisu a usnesení č.3/2014.

Návrh rozpočtu 2014 – zveřejněný na ÚD a el.ÚD (12.3.2014 – 28.3.2014) :
Příjmy obce na rok 2014 : 4.102.500,- Kč
Výdaje obce na rok 2014 : 4.034.000,- Kč
Financování 2014 :
- 68.500,- Kč
Schválený rozpočet 2014 :
Příjmy obce na rok 2014 :
Výdaje obce na rok 2014 :
Financování 2014 :

4.172.985,- Kč
4.216.485,- Kč
43.500,- Kč

Konstatování: zastupitelstvo obce nemělo k rozpočtu obce na rok 2014 připomínky a
schvaluje rozpočet obce ve výši :
Příjmy obce na rok 2014 : 4.172.985,- Kč
Výdaje obce na rok 2014 : 4.216.485,- Kč
Financování 2014 :
43.500,- Kč

2. Přezkum hospodaření obce – zpráva + opatření
Starostka obce seznámila ZO s průběhem a závěry přezkumu hospodaření obce za rok 2013.
Přezkum hospodaření prováděli pracovníci Krajského úřadu Jihočeského kraje. Zpráva o návrhu
přijatých opatření bude zveřejněna spolu se závěrečným účtem a hodnotící zprávou za rok 2013.
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Konstatování: zastupitelstvo obce nemělo připomínky k přezkumu hospodaření obce za rok
2013.

3. Proplacení faktur
Zastupitelstvo obce se seznámilo s položkami faktury:
- pokácení poškozených a nebezpečných stromů v obci, fakturovaná částka 24.300,- Kč.

Návrh: fakturu proplatit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo proplacení faktury v částce 24.300,- Kč za provedené
pokácení poškozených a nebezpečných stromů v obci.

4. Ostatní
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo:
-

Navýšení kapacity MŠ Chlumany
Zastupitelstvo obce projednalo organizaci Mateřské školy Chlumany – kapacitu, využití,
počet dětí včetně počtu žádostí o přijetí do MŠ..
Na základě předložených skutečností souhlasí s trvalým navýšením kapacity MŠ
Chlumany na celkový počet 24 dětí.

-

vystavení objednávky na nákup nové sekačky zn. Husquarna v částce 17.790,- Kč.
Stávající travní sekačka z roku 2007 je již nefunkční, nákladná neekonomická oprava
(převodovka). ZO projednalo obdrženou nabídku od firmy Hobbytech Vimperk a
odsouhlasí s vystavením objednávky na nákup konkrétního typu nové sekačky zn.
Husqurna.

-

vystavení objednávky na nákup reklamního poutače na kulturní akce v obci „LÉTO 2014
V CHLUMANECH“. Rozměr 7 x 0,5 m, bude instalován mezi sloupy veřejného osvětlení
na návsi nad hlavní komunikací.

-

zaplacení reklamy na stránkách Prachaticko news po dobu konání Chlumanských trhů na
tuto akci. Cena 12.000,- Kč.

-

realizaci stavby, investor E.ON, přípojka na Vlachovo Březí. Stavba zasahuje do
katastrálního území obce.

-

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Přípojka E.ON k parcele Z. Předotová.

-

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu se Správou a údržbou silnic. Smlouva se týká
rekonstrukce komunikace: křižovatka Pěčnov – začátek obce Chlumany - křižovatka na
Vlachovo Březí a Budkov (směr Strunkovice nad Blanicí) – křižovatka Budkov
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„Kocanda“ (rekonstrukce se netýká komunikace přímo v obci Chlumany).
-

změnu finančních limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu. Změna bude zapracována
do směrnice obce týkající se zadávání veřejných zakázek.

-

Výběrové řízení : Objekt pro volnočasové aktivity včetně úpravy prostranství před
objektem „
1. mandátní smlouvou byla provedením VŘ byla pověřena firma LIMEX CB a.s., U Tří lvů
296/8, 370 01 České Budějovice
2. jmenování složení komise pro výběr z nabídek na dodavatele dřevostavby: Ing.Arch.V.
Špindlerová (projektantka), J. Novák, S. Kahuda, náhradník – Lácha.
-

Výpověď stávající pojistné smlouvy u České pojišťovny a uzavření nové pojistné
smlouvy na pojištění majetku obce prostřednictvím společnosti RESPECT, a.s., Pod
Krčským lesem 22, Praha s pojišťovnou UNIQA.

5. Různé
- dne 4.4.2014 bude v obci prováděno čištění komínů
- projednána organizace Chlumanských trhů v roce 2014
- informace o kulturní akci Filmové léto začíná v Chlumanech 30.6. – 3.7.2014

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Josef Brouček

…….………………………….

Michaela Jůzková

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 31. března 2014
Usnesení č. 3/2014
Zastupitelstvo obce po projednání nemá připomínky a schvaluje:
- rozpočet obce na rok 2014 :
Příjmy obce na rok 2014 : 4.172.985,- Kč
Výdaje obce na rok 2014 : 4.216.485,- Kč
Financování 2014 :
43.500,- Kč
-

Závěrečnou zprávu k přezkumu hospodaření obce za rok 2013

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bez připomínek:
-

Trvalé navýšení kapacity MŠ Chlumany na celkový počet 24 dětí

-

proplacení faktury v částce 24.300,- Kč za provedené pokácení poškozených a nebezpečných
stromů v obci

-

vystavení objednávky na nákup nové sekačky zn. Husquarna v částce 17.790,- Kč

-

vystavení objednávky na nákup reklamního poutače na kulturní akce v obci „LETO 2014
V CHLUMANECH“

-

zaplacení reklamy na stránkách Prachaticko news po dobu konání Chlumanských trhů.

-

realizaci stavby, investor E.ON, přípojka na Vlachovo Březí. Stavba zasahuje do
katastrálního území obce

-

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Přípojka E.ON k parcele Z. Předotová

-

uzavření Smlouvy o právu provést stavbu se Správou a údržbou silnic

-

změnu limitů ve směrnici pro veřejné zakázky malého rozsahu

-

K výběrové řízení na : Objekt pro volnočasové aktivity včetně úpravy prostranství před
objektem“
1. provedení VŘ firmou LIMEX CB a.s., U Tří lvů 296/8, 370 01 České Budějovice na základě
mandátní smlouvy
2. jmenování složení komise pro výběr z nabídek na dodavatele dřevostavby:
Ing.Arch.V. Špindlerová (projektantka), J. Novák, S. Kahuda, náhradník – Lácha
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-

Ověřil:

uzavření nové pojistné smlouvy na pojištění majetku obce prostřednictvím společnosti
RESPECT, a.s., Pod Krčským lesem 22, Praha s pojišťovnou UNIQA.

Josef Brouček

…….………………………….

Michaela Jůzková

……….……………………….

…………………………………
Josef L á c h a
místostarosta

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