Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 27. ledna 2014
Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák,
Stanislav Kahuda, Josef Brouček
Omluven: xxx
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová

Program:
1. Rozpočet obce na rok 2014 - příprava
2. Výběrové řízení – výstavba Dřevostavby
3. Pronájem pozemku
4. Odměny zastupitelů
5. Ostatní
1. Rozpočet obce na rok 2014 - příprava
Starostka obce informovala zastupitelstvo o přípravě rozpočtu obce na rok 2014 - položky,
předběžný rozpočet SDH Chlumany
Konstatování: zastupitelstvo obce nemělo připomínky k přípravě rozpočtu obce na rok 2014
2. Výběrové řízení – dřevostavba/objektu pro volnočasové aktivity včetně úpravy
prostranství před objektem.
ZO projednalo podmínky k výběru dodavatele dřevostavby – objektu pro volnočasové aktivity
včetně úpravy prostranství před objektem.
Seznam podmínek je součástí Přílohy č.2 tohoto zápisu
Návrh: seznam podmínek schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo seznam podmínek pro dřevostavbu – objekt pro
volnočasové aktivity včetně úpravy prostranství před objektem.
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3. Pronájem pozemku
ZO projednalo možnost pronájmu pozemků za účelem rozšíření KY.BY zahrady.
Jedná se o pozemek – p.č. 62/18 v k.ú. Chlumany o rozloze 60m2 a p.č. 62/7 v k.ú. Chlumany o
rozloze 200 m2. Doba pronájmu sjednaná na dobu určitou.
Návrh: pronájem pozemku schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo pronájem pozemků za účelem rozšíření KY.BY
zahrady. Jedná se o pozemek – p.č. 62/18 v k.ú. Chlumany o rozloze 60m2 a p.č. 62/7 v k.ú.
Chlumany o rozloze 200 m2. Doba pronájmu sjednaná na dobu určitou, a to do 31.12.2017.
4. Odměny zastupitelů
ZO projednalo na základě Metodického doporučení ÚSC zaslaného Ministerstvem vnitra ČR,
vztahujícího se k novele nařízení č. 37/2003 Sb. odměny členů zastupitelstva obce a schválilo
od 1.1.2014 navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a uvolněné starostce na úroveň,
která platila k 31.12.2010.

5. Ostatní
ZO projednalo:
-

konání veřejní schůze ZO dne 14.2.2014 – program

-

žádost o vyjádření v výstavbě oplocení za účelem vybudování obory pro daňky. Týká se
pozemků – p.č. 540/12 a 540/21 v k.ú. Chlumany. Na těchto pozemcích vede vodovodní
řád obce. Zastupitelstvo podá návrh na vklad věcného břemene – zajištění přístupu
k vedení vodovodního řádu a umožnění oprav tohoto řádu. Majiteli pozemku bude
vyplacena finanční kompenzace za vklad věcného břemene ve výši 1.000,- Kč.

-

umístění nového kontejneru na textil, obuv, obuv hračky pro třídění odpadu. Obec obdrží
500,- Kč ročně za třídění tohoto druhu odpadu.

-

objednávku reklamního poutače na akce v roce 2014 v obci (trhy, truck fest, kulturní
akce). Umístěn bude na návsi nad hlavní komunikaci .

-

Žádost jednoho z obyvatel obce na výjimku z pravidel svozu komunálního odpadu
( konkrétně doplacení jednoho poplatku za odpad ve výši 500,- Kč (tří platící občané
v nemovitosti) a tím získání čtrnáctidenní známky vývozu odpadů.) Zastupitelstvo obce
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s tímto návrhem nesouhlasilo (všichni zastupitelé proti). Žadateli byla objasněna možnost
vyzvednutí si (v případě potřeby) jednorázové známky .
-

Zprávu OSSZ Prachatice o porušení LR spolu se souvisejícími sankcemi

-

opravu vyústění kanalizace na soukromém pozemku č. 697/14 v k.ú.Chlumany. Obec v
jarních měsících provede nutné zemní práce a položení odpadních rour a úpravu
vyústění této kanalizace do vodního toku.

-

Možnost čerpání dotace z grantového programu Jihočeského kraje . Obec bude podávat
žádost o dotaci na opravu požární nádrže na návsi.

-

Zvýšení bezpečnosti na komunikaci Pěčnov – Chlumany – Vlachovo Březí - umístěny
silniční patníky s pozdějším dovyznačením krajnice na komunikaci.

-

průběh prací akce zahájené v roce 2013 – „Oprava vodovodních vrtů“. Jedná se o řešení
havarijní situace a o opravu vrtu „Dolní Kožlí“ – zemní práce, umístění skruží, výměna
sacího koše, výměna uzávěrů.

-

zadání vytvoření nového programu pro účely vodohospodářství (statistiky včetně grafů,
poplatek voda, výpočet vodného...)

-

kácení vzrostlých stromů v intravilánu obce naplánovaného na základě posouzení stavu
stromů

-

a schválilo účast a financování akce Filmové léto 2014 – Kinematograf bratří Čadíků

-

a schválilo podpis smlouvy se společností REVENGE, a.s. o umístění a provozování
kontejneru na tříděný odpad – textil, hračky, boty

.
Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Michaela Jůzková

…….………………………….

Vlasta Tišlerová

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 27. ledna 2014
Usnesení č. 1/14
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bez připomínek:
-

seznam podmínek pro dřevostavbu – objekt pro volnočasové aktivity včetně úpravy
prostranství před tímto objektem.

-

pronájem pozemků za účelem rozšíření KY.BY zahrady. Jedná se o pozemek – p.č. 62/18
v k.ú. Chlumany o rozloze 60m2 a p.č. 62/7 v k.ú. Chlumany o rozloze 200 m2. Doba
pronájmu sjednaná na dobu určitou, a to do 31.12.2017

-

od 1.1.2014 navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva a uvolněné starostce na
úroveň, která platila k 31.12.2010.

Zastupitelstvo obce po projednání nemá připomínky:
-

k přípravě rozpočtu obce na rok 2014

-

k průběhu prací na akci zahájené v roce 2013 – „Oprava vodovodních vrtů“. Jedná se o
řešení havarijní situace a o opravu vrtu „Dolní Kožlí“ – zemní práce, umístění skruží,
výměna sacího koše, výměna uzávěrů.

Ověřil:

Michaela Jůzková

…….………………………….

Vlasta Tišlerová

……….……………………….

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

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