Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 14. května 2018
Přítomni: Ivana Vlková, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Kateřina Pudivítrová, Josef Novák,
Vladimír Šíma, Josef Lácha
Přítomni – veřejnost: A. Dryaková, P. a V. Předotovi, za hasiče - P. Škopek, J. Škopek
Omluven: xxx
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Michaela Jůzková, Kateřina Pudivítrová
Program:
1. Seznámení se s požadavkem rodičů dětí MŠ Chlumany
2. Hlasování o obsazení funkce ředitelky MŠ Chlumany
3. Přezkum hospodaření obce za rok 2017
4. Směna pozemků – koryto potoka
5. Trestní oznámení - ztráta dat z činnosti Obce Chlumany
6. Projednání požadavku na změnu stanoviska obce ke změně územního plánu
7. Projednání nátěru fasády hasičské zbrojnice
8. Informace, různé
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky ke změně či doplnění programu jednání.
1. Seznámení se s požadavkem rodičů dětí MŠ Chlumany
ZO se seznámilo s písemnou žádostí s podpisy rodičů dětí aktuálně umístěných v MŠ
k preferování stávající učitelky MŠ Chlumany při jmenování do funkce ředitelky MŠ Chlumany,
uvedeny důvody požadavků. Rodiče zastupovala a požadavek přednesla A. Dryaková.
Poskytnuty informace o průběhu a výsledku VŘ.

2. Hlasování o obsazení funkce ředitelky MŠ Chlumany
ZO se seznámilo s výsledy a doporučením výběrové komise – komise byla 7 členná. Projednalo
písemnou žádost rodičů dětí aktuálně umístěných v MŠ k preferování stávající učitelky MŠ
Chlumany. Za obec se VŘ zúčastnil J.Lácha – předseda výběrové komise, J.Marešová – člen,
I.Vlková – zapisovatel. Dále se výběrová komise skládala se zástupce pedagogických pracovníků
2x (I.Veberová, M.Chromá), zástupce MěÚ Prachatice – odboru školství (L.Pavlíková), zástupce
Krajského úřadu v ČB ( L.Tomanová) a zástupce České školní inspekce (Z.Dufková). Výběrové
řízení probíhalo formou ústního pohovoru.
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Návrh: ředitelkou MŠ Chlumany jmenovat Bc. Miladu Kokšteinovou – účastnice VŘ
doporučená výběrovou komisí jako nejvhodnější kandidát
Hlasování: 6 pro / 1 proti – Šíma / 0 se zdrželo
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo jmenovat do funkce ředitelky MŠ Chlumany Bc.
Miladu Kokšteinovou

3. Přezkum hospodaření obce za rok 2017
ZO projednalo výsledek přezkumu hospodaření obce za rok 2017
4. Směna pozemků – koryto potoky
ZO projednalo a schválilo provedení vkladu dělení pozemku do katastru nemovitostí za účelem
provedení směny pozemků – koryto potoky (obec) x J. Škopek. Pozemky jsou zaměřené, ZO
obce schválilo na svém jednání geometrický plán a podání návrhu na katastrální úřad.
5. Trestní oznámení - ztráta dat o činnosti obecního úřadu
Starostka obce informovala o podání trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci ztráty
elektronických dat obce za 12 let zpět. Důvod ztráty: napadení zálohovaných dat počítačovým
virem přes dálkové přístupy. Vzniklá situace je v řešení dle možností, snaha o maximální
záchranu dat, snaha o dokonalejší zajištění - spolupráce s firmou Ing. J. Pomije.
ZO nemělo připomínky k podání trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci ztráty
elektronických dat z činnosti Obce Chlumany.
6. Projednání požadavku na změnu stanoviska obce ke změně územního plánu
ZO vyslechlo požadavek P. a V. Předotovi na změnu stanoviska obce k nezařazení pozemku do
zástavbového území v připravované změně územního plánu.
Obě strany se domluvili na písemném podání žádosti, která bude poté projednána na nejbližším
jednání ZO.
7. Projednání nátěru fasády hasičské zbrojnice
ZO společně se zástupci hasičů projednalo obnovu nátěru fasády hasičské zbrojnice. Obě strany
se domluvily, že obec připraví barevné návrhy provedení fasády – ty vytvoří projekční kancelář
V. Podlešák a poté bude společně vybrán nejvhodnější návrh.

8. Informace, různé
ZO schválilo na základě předloženého projektu Ing. J. Tomka připojení budoucího rodinného
domu (V. Broučková) na obecní kanalizaci a vodovod.
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ZO projednalo a předává informaci veřejnosti o chování spoluobčanů:
- záměrné poškozené plomby a uvolněné pojistky v rozvaděči na tržišti před konáním trhů
- záměrně poškozena funkčnost veřejného osvětlení
- záměrná snaha o poškození nově pořízeného traktoru na sečení trávy – v trávě „nastraženo“
železo
- poškození plastové hadice pro zásobování KyBy zahrady vodou z rybníka na návsi

Starostka obce čerpání dovolené od 21.5.2018 do 25.5.2018 – omezený chod OÚ

Zapsal: Josef Lácha ………………………………
Ověřil:

Michaela Jůzková

……….……………………….

Kateřina Pudivítrová

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 14. května 2018
Usnesení č. 5/18
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

jmenovat do funkce ředitelky MŠ Chlumany Bc. Miladu Kokšteinovou

-

provedení návrhu na vkladu do katastru nemovitostí dělení pozemků za účelem směněny
pozemků – koryto potoka (obec) x J. Škopek

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
- k podání trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci ztráty elektronických dat
z činnosti obecního úřadu.

Ověřil:

Michaela Jůzková

……….……………………….

Kateřina Pudivítrová

……….……………………….

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

……………………………………..
Ivana Vlková
starostka obce
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