Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 18. června 2012
Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Josef Lácha, Stanislav
Kahuda
Omluven: Vlasta Tišlerová, Josef Brouček
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Michaela Jůzková, Stanislav Kahuda

Program:
1. Schválení výsledku přezkumu hospodaření za rok 2011
2. Schválení Hodnotící zprávy a závěrečného účtu 2011
3. Záměr prodeje pozemku č. 1/2012
4. Ministerstvo financí ČR – vyjádření k žádosti
5. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí – E.ON Distribuce
6. Postup ve věci odprodeje plynárenského zařízení
7. Projednání rozpočtového opatření č. 1
8. Dotace 2012 – stav
9. Schválení proplacených faktur
10. Komunitní plán sociálních služeb v ORP Prachatice
11. Schválení čerpání dotací z Mikroregionu Vlachovo Březí
12. Ostatní
13. Závěr

Za návrhovou komisi návrhy předložila Michaela Jůzková, která konstatovala, že je
přítomno 5 zastupitelů obce a zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.
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P r o g r a m:
1) Schválení výsledku přezkumu hospodaření za rok 2011
2) Schválení Hodnotící zprávy a závěrečného účtu 2011
Zastupitelstvo obce se podrobně seznámilo s předloženými dokumenty, které byly
zveřejněny na ÚD a elektronické ÚD od 25.5.2012 do 11.6.2012.
Návrh: předložené dokumenty projednat a schválit
Hlasování: 5/0/0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce uzavřelo projednání Přezkumu hospodaření za rok 2012.
Hodnotící zprávy a Závěrečného účtu za rok 2011 souhlasem s výhradami a
přijalo opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků,
které bude zasláno do 15 dnů Oddělení přezkumu hospodaření Krajského úřadu
Jihočeského kraje. Zpráva o přijatých opatřeních je součástí přílohy tohoto zápisu
jednání zastupitelstva.
Zpráva o plnění přijatých opatření bude zaslána Oddělení přezkumu hospodaření
Krajského úřadu Jihočeského kraje do 12.10.2012.

3) Záměr prodeje pozemku 1/2012
ZO projednalo záměr prodeje pozemku parcela č. 16 (ostatní plocha) o výměře
23m.
Návrh: záměr prodeje pozemku schválit.
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje pozemku parcela č. 16
(ostatní plocha) o výměře 23 m manželům Preňkovým, Klostermannova 385,
Vimperk..
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4) Ministerstvo financí ČR – vyjádření k žádosti
ZO se seznámilo a projednalo návrh zprávy zdůvodňující rizikové hospodaření
obce.
Návrh: zprávu v navrženém znění odeslat na Ministerstvo financí ČR
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce souhlasilo se zněním a odesláním předložené
zprávy zdůvodňující rizikové hospodaření obce na Ministerstvo financí ČR
5) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí – E.ON Distribuce
ZO projednalo návrh smlouvy týkající se pokládky kabelů a vedení elektrické
energie po pozemcích obce „NN : p.Zdeňka Předotová, p.č. 658/13 a 14, p.Věra
Předotová, p.č.442/35“.
Návrh: smlouvu schválit
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo návrh smlouvy týkající se pokládky
kabelů a vedení elektrické energie po pozemcích obce„NN : p.Zdeňka Předotová,
p.č. 658/13 a 14, p.Věra Předotová, p.č.442/35“.
6) Postup ve věci odprodeje plynárenského zařízení
ZO souhlasilo projednalo záměr odprodeje plynovodu..
Návrh: vyvolat jednání ve věci odprodeje plynovodu se záměrem toto vedení
odprodat.
Hlasování: 5/0/0
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Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo vyvolat jednání ve věci odprodeje
plynovodu se záměrem toto vedení odprodat.

7) Projednání rozpočtového opatření č. 1/2012
ZO se seznámilo a projednalo návrh rozpočtového opatření č. 1/2012 – dotace na
veřejné osvětlení, úroky
Návrh: rozpočtové opatření č. 1/2012 schválit
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo rozpočtového opatření č. 1/2012.
8) Dotace - stav
ZO se seznámilo s výsledky podaných žádostí o přidělení dotací. Obec získala
dotace na úhradu úroků z úvěru a rekonstrukce veřejného osvětlení z Programu
obnovy venkova.
Konstatování: zastupitelstvo obce nemá připomínky
9) Proplacení faktur
ZO projednalo proplacení faktur za těžbu dřeva v obecních lesích – p. Pavlík cca
23.040,- Kč a p. Markovec 40.224,- Kč.
Návrh: předložené faktury proplatit
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo proplacení faktur za těžbu dřeva
v obecních lesích – p. Pavlík 23.040,- Kč a p. Markovec 40.224,- Kč.
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10) Komunitní plán sociálních služeb v ORP Prachatice
ZO se seznámilo s komunitním plánem sociálních služeb v ORP Prachatice.
Konstatování: zastupitelstvo obce bere na vědomí komunitní plán sociálních služeb
v ORP Prachatice.

11) Schválení čerpání dotací z Mikroregionu Vlachovo Březí
ZO projednalo možnost čerpat dotaci z POV v rámci Mikroregionu Vlachovo
Březí - dovybavení vrbového hřiště hracími prvky (dřevěné kladiny, trojhrazdy a
basketbalového koše) a nákup 2 bezpečnostních fotbalových branek. Finanční podíl
obce je 60%, dotace činí 40%.
Návrh: čerpání dotace schválit na projednané vybavení
Hlasování: 4/proti 1 (Nov)/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo čerpat dotaci z Mikroregionu Vlachovo
březí na dovybavení hřiště a to nákup 2 bezpečnostních fotbalových branek,
dřevěné kladiny, trojhrazdy a basketbalového koše. Finanční podíl obce je 60%,
dotace činí 40%.
12) Ostatní
Starostka obce informovala ZO o:
- situace ve věci záměru prodeje vodojemu Modřice
- podané žalobě k soudu od obce Pěčnov na určení vlastnických práv k lesům
v k.ú. Chlumany
- nově uzavřené smlouvě s Budvarem – týká se provozu místní hospody
- konání akce – Sraz kamionů dne 21.7.2012. ZO přijalo podmínky obce, které
starostka obce organizátorům písemně sdělí.
- žádosti o prodloužení termínu realizace volnočasového areálu u
Chlumanského rybníka. Akce financována z SFŽP a JK-KÚ.
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9. Závěr
Příští pravidelné veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční dne 16. července
2012.

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Michaela Jůzková

…….………………………….

Stanislav Kahuda

……….……………………….
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Příloha č. 1

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne
18. června 2012
Usnesení č.5/2012
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bez připomínek:
- záměr prodeje pozemku parcela č. 16 (ostatní plocha) o výměře 23 m
manželům Preňkovým, Klostermannova 385, 385 01 Vimperk
- znění a odeslání předložené zprávy zdůvodňující rizikové hospodaření obce
na Ministerstvo financí ČR
- návrh smlouvy týkající se pokládky kabelů a vedení elektrické energie po
pozemcích obce „NN : p.Zdeňka Předotová, p.č. 658/13 a 14, p.Věra
Předotová, p.č.442/35“.
- proplacení faktur za těžbu dřeva v obecních lesích – p. Pavlík 23.040,- Kč a
p. Markovec 40.224,- Kč.
-

čerpání dotaci z Mikroregionu Vlachovo březí na dovybavení hřiště a to
nákup 2 bezpečnostních fotbalových branek, dřevěné kladiny, trojhrazdy a
basketbalového koše. Finanční podíl obce je 60%, dotace činí 40%.

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje s výhradami:
Zastupitelstvo obce uzavřelo projednání Přezkumu hospodaření ze rok 2012,
Hodnotící zprávy a Závěrečného účtu za rok 2011 souhlasem s výhradami a
přijalo opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků,
které bude zasláno do 15 dnů Oddělení přezkumu hospodaření Krajského úřadu
Jihočeského kraje. Zpráva o přijatých opatřeních je součástí přílohy tohoto zápisu
jednání zastupitelstva.
Zpráva o plnění přijatých opatření bude zaslána Oddělení přezkumu hospodaření
Krajského úřadu Jihočeského kraje do 12.10.2012.

7

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí:
- komunitní plán sociálních služeb v ORP Prachatice.

Ověřovatel:

Michaela Jůzková

…….………………………….

Stanislav Kahuda

……….……………………….

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

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