Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 24. dubna 2017
Přítomni: Ivana Vlková, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Kateřina Pudivítrová, Josef Novák,
Josef Lácha, Vladimír Šíma
Přítomni – veřejnost: Radek Mráz
Omluven: xxx
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Michaela Jůzková, Vladimír Šíma
Program:
1. Projednání záměru prodeje pozemku
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2017
3. Projednání realizace další etapy úprav areálu před bytovkami
4. Vyhlášení výběrového řízení na opravu střechy domu č.p. 48
5. Vyhlášení výběrového řízení na opravu místní komunikace – cesta směr Kožlí
6. Ostatní, různé
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky k programu jednání či požadavek na doplnění programu.
1. Projednání záměru prodeje pozemku
ZO projednalo záměr prodeje části parcely č. 377/1. U projednání byl přítomen pan R.M., majitel
sousedního pozemku. Náklady spojené se zaměřením pozemku, s vyhotovením kupní smlouvy a
vložení do KN bude hradit případný zájemce.
Návrh: zveřejnit záměr prodeje části pozemku – parcely č. 377/1.
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo zveřejnění záměru o prodeji části pozemku – parcely
č. 377/1.
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2017
Zastupitelstvo obce projednalo návrh zveřejněného rozpočtu obce na rok 2017. S návrhem
rozpočtu se seznámila finanční komise obce, k rozpočtu neměla k němu připomínky.
Prodiskutovány plánované roční příjmy z lesního hospodářství a roční náklady na odborný dozor
v lesním hospodářství. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce
v termínu od 10.4.2017 do 24.4.2017. Zveřejněný návrh rozpočtu byl upraven o výdaje a příjmy
uskutečněné mezi vyvěšením návrhu rozpočtu a jeho schválením. Soupis úprav a rozdílu je
součástí přílohy tohoto zápisu.

1

Rozpočet pro rok 2017 byl schválen v této výši :
příjmy : 5.742.626,- Kč
výdaje : 5.244.666,17 Kč
financování: 497.959,83 Kč
Návrh: rozpočet obce na rok 2017 schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2017.
3. Projednání realizace další etapy úprav areálu „Před bytovkami“
Zastupitelstvo obce projednalo záměry etap úprav areálu, proběhlo poptávkové řízení, obdržené
cenové nabídky dle položek na výsadbu zeleně za 98.918,- Kč bez DPH a na nákup hracích prvků
za 95.190,- Kč bez DPH. Termín realizace – červen 2017.
Návrh: realizaci úpravy areálu před bytovkami - výsadbu zeleně a nákup hracích prvků schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo dle došlých nabídek realizaci další etapy úpravy
areálu „Před bytovkami“ - výsadbu zeleně a nákup hracích prvků včetně instalace a souhlasí s
vystavením objednávek.
4. Vyhlášení výběrového řízení na opravu střechy domu č.p. 48
ZO projednalo záměr opravy střechy domu č.p. 48, provedeno místní šetření, odborné posouzení
nutných oprav střech po konzultaci s projektantem – nutnost opravy krovů, kompletní výměna
střešní krytiny, práce ve 2.etapách. 1.etapa v roce 2017, 2.etapa v roce 2018. Obec zadá výběrové
řízení. Posuzovanou výběrovou podmínkou bude kalkulovaná nabídková cena a termín realizace.
Návrh: výběrové řízení na opravu střechy domu č.p. 48 vyhlásit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení výběrové řízení na opravu střechy domu
č.p. 48
5. Vyhlášení výběrového řízení na opravu místní komunikace – cesta směr Kožlí
ZO projednalo záměr opravy místní komunikace – cesta Kožlí.
Předpokládaná cena 1 mil. Kč, z toho 500 tis. Kč spoluúčast obce a 500 tis. Kč dotace. Obec zadá
výběrové řízení. Posuzovanou výběrovou podmínkou bude kalkulovaná nabídková cena a termín
realizace.
Návrh: výběrové řízení na opravu místní komunikace – cesta Kožlí vyhlásit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení výběrové řízení na opravu místní
komunikace – cesta Kožlí
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6. Ostatní, různé
Starostka obce informovala ZO o:
- návrhu pozemkových úprav – týká se úprav hranice katastru Chlumany x Vlachovo Březí
- uzavření nové pojistky majetku obce
- soutěž Květinové Chlumany 2017 – spolupráce se Zahradnictvím Boškovi Střítež, možnost slev
– získání kuponů za nákup + zákaznické kartičky na obci. Bude vydávat starostka trvale
bydlícím občanům obce
- dotovaná pracovní místa od úřadu práce – schválena 2 místa, 1 místo obsazeno
ZO projednalo a odsouhlasilo (7/0/0) žádost p. Josefa Bízka o vybudování odvodňovacího a
záchytného drenu přes místní komunikaci za účelem zachycení a svodu dešťové vody do
místního potoka. Dren bude vybudován na náklady žadatele.

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Michaela Jůzková

…….………………………….

Vladimír Šíma

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 24. dubna 2017
Usnesení č. 04/17
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

zveřejnění záměru o prodeji části pozemku – parcely č. 377/1.

-

rozpočet obce na rok 2017

-

realizaci další etapy úpravy areálu před bytovkami - výsadbu zeleně a nákup hracích
prvků

-

vyhlášení výběrového řízení na opravu střechy domu č.p. 48

-

vyhlášení výběrové řízení na opravu místní komunikace – cesta Kožlí

Ověřil:

Michaela Jůzková

…….………………………….

Vladimír Šíma

……….……………………….

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

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