Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 1. srpna 2016
Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Josef Novák,
Josef Lácha
Přítomni – veřejnost: V. Pavelka, za Hasiče Chlumany – P. Škopek, F. Kotrc – k bodu 1.
Omluven: Vladimír Šíma
Zapisovatel: Josef Lácha

Ověřovatelé zápisu: Jana Marešová, Josef Novák
Program:
1. Opakování výběrového řízení – dodej hasičského vozidla
2. Proplacení faktur
3. Poškození majetku obce
4. Připojení Dřevostavby na elektrickou energii
4. Informace starostky obce
5. Ostatní, různé
Přítomno 6 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky k programu jednání či požadavek na doplnění programu.
1. Opakování výběrového řízení – dodání hasičského vozidla
Starostka obce a přítomní členové SDH Chlumany seznámili ZO s průběhem výběrového řízení,
místo konání Písek. Ve stanoveném termínu podána 1 žádost, žádost neúplná, na výzvu žadatel
nedoplnil požadované doklady. Výběrové řízení bylo zrušeno rozhodnutím.
Nutnost opakovat výběrové řízení. Dohodnuty změny v podmínkách pro nové VŘ .
ZO nemělo připomínky k opakování výběrového řízení na dodání hasičského vozidla za nově
dohodnutých požadavků.
Hlasování: 6/0/0
2. Proplacení faktur
ZO se seznámilo s proplacenými fakturami s částkou nad 20 tis. Kč
- nákup měřiče rychlosti motorových vozidel – 40.950,- Kč
- Kinematograf bratří Čadíků – 24.200,- Kč
Hlasování: 6/0/0
ZO nemělo připomínky k proplaceným fakturám.
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3. Poškození majetku obce
ZO projednalo poškození betonového poklopu před bytovkou č.p. 78, viník se nepřihlásil,
provedeno šetření na místě, nutnost zamezení vstupu na místo poškození poklopu.
ZO schválilo předání celé záležitosti POLICII ČR a ohlášení škodové události pojišťovně.
4. Připojení Dřevostavby na elektrickou energii
V ZO bylo projednáno připojení dřevostavby na elektrickou energii a instalace rozvodů elektřiny
v dřevostavbě.
ZO schválilo jako zhotovitele bez výběru firmu P. Vlk elektro, Chlumany 58 (všichni přítomní
hlasovali pro)
Hlasování: 6/0/0
5. Informace starostky obce
Starostka obce informovala o:
- vybudování mlatové cesty v areálu u rybníka, připomínky k povrchu
- vybudování elektrické přípojky k areálu u rybníka (fa Pokorný, Vl. Březí)
- zahájení terénních prací u bytovky č.p. 78 – odstavné plochy, přístřešky – zahájení cca
8.9.2016
- nárůst případů volného pohybu psů po obci, znečišťování veřejných prostranství –
lhostejný a nepochopitelný přístup majitelů psů – občanů obce k tomuto problému, výzva
občanům, řešení s POLICII ČR
- nabídka na samostatné WIFI připojení obecního úřadu, knihovny a hospody – Ing. Pomije
- obdržená žádost o prodej parcely k výstavbě rodinného domu (záměr v přípravě)
- podmínkách rybolovu na Chlumanském rybníku
- další postup České inspekce životního prostředí k pokácení stromu na obecním pozemku
za účelem vybudování dětského hřiště (areálu u bytovek - spor s p. Ouškou), možnost
podání námitek.
6. Ostatní, různé
Na jednání zastupitelstva se dostavil p. V. Pavelka – oznámil záměr k prodeji RD a záměr řešit
problém s odpadem (žumpa) a nefunkčním vodovodním potrubím mimo pozemky v majetku
obce.
ZO informaci vzalo na vědomí.

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

Jana Marešová

…….………………………….

Josef Novák

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 1. srpna 2016
Usnesení č. 5/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

připojení dřevostavby na elektrickou energii a instalace rozvodů elektřiny v dřevostavbě
od dodavatele P. Vlk, Chlumany

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
- ke zrušení VŘ na dodávku DA pro SDH Chlumany formou rozhodnutí a opakování
výběrového řízení na dodání hasičského vozidla za nově dohodnutých požadavků
-

Ověřil:

k proplaceným fakturám za:
- nákup měřiče rychlosti motorových vozidel – 40.950,- Kč
- Kinematograf bratří Čadíků – promítání 24.200,- Kč

Jana Marešová

…….………………………….

Josef Novák

……….……………………….

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

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