Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 16. července 2012
Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Lácha, Stanislav
Kahuda
Omluven: Vlasta Tišlerová, Josef Novák
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Michaela Jůzková, Stanislav Kahuda

Program:
1. Vyhodnocení nabídek „Vegetační úpravy v klidové části obce Chlumany –
- III. etapa“
2. Vyhodnocení nabídek „Rekonstrukce veřejného osvětlení – II. etapa“
3. Schválení návrhu zadání „ Změna č. 1 územního plánu Chlumany“
4. Ostatní, různé
5. Závěr

Za návrhovou komisi návrhy předložila Michaela Jůzková, která konstatovala, že je
přítomno 5 zastupitelů obce a zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.

1

P r o g r a m:
1) Vyhodnocení nabídek
„Vegetační úpravy v klidové části obce Chlumany – III. etapa“
Zastupitelstvo obce posuzovalo následující obdržené nabídky:
- PETUNIA s.r.o., Příbram – cena bez DPH 498.803,- Kč, cena s DPH
598.563,- Kč
- Ing. Václav Šmejkal, Milevsko - cena bez DPH 477.141,- Kč, cena s DPH
572.570,- Kč
- Green engineering, Písek - cena bez DPH 448.220,- Kč, cena s DPH
537.864,- Kč
Návrh: smlouvu o realizaci zakázky uzavřít s firmou: Green engineering, Písek,
která nabídla realizaci zakázky za nejnižší cenu při splnění ostatních požadovaných
podmínek.
Hlasování: 5/0/0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o realizaci zakázky „Vegetační
úpravy v klidové části obce Chlumany – III. etapa“ s firmou: Green engineering,
Písek, která nabídla realizaci zakázky za nejnižší cenu (cena bez DPH 448.220,Kč, cena s DPH 537.864,- Kč) při splnění ostatních požadovaných podmínek.
2) Vyhodnocení nabídek „Rekonstrukce veřejného osvětlení – II. etapa“
Zastupitelstvo obce posuzovalo následující obdržené nabídky:
- Oto Švehla – ELEKTRO, Malenice – cena bez DPH 259.614,34 Kč, cena s
DPH 311.537,21 Kč
- František Maroušek, Podeřiště - cena bez DPH 306.102,34 Kč, cena s DPH
367.322,81 Kč
- Ladislav Beyvl - ELEKTROMONT, Čestice - cena bez DPH 282.103,- Kč,
cena s DPH 338.524,- Kč
Návrh: smlouvu o realizaci zakázky uzavřít s firmou: Oto Švehla – ELEKTRO,
Malenice, která nabídla realizaci zakázky za nejnižší cenu při splnění ostatních
požadovaných podmínek.
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Hlasování: 5/0/0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o realizaci zakázky „Rekonstrukce
veřejného osvětlení – II. etapa“ s firmou: Oto Švehla – ELEKTRO, Malenice, která
nabídla realizaci zakázky za nejnižší cenu (cena bez DPH 259.614,34 Kč, cena s
DPH 311.537,21 Kč) při splnění ostatních požadovaných podmínek.

3) Schválení návrhu zadání „Změna č. 1 územního plánu Chlumany“
ZO se seznámilo a projednalo návrh zadání (rozbory, připomínky) změny č.1
územního plánu Chlumany..
Návrh: návrh zadání „Změna č. 1 územního plánu Chlumany“ schválit.
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo návrh zadání „Změna č. 1 územního
plánu Chlumany“

4) Ostatní, různé
Starostka obce zastupitelstvo obce seznámila:
- požadavek manželů Milotových, Chlumany č.p.24 – využívání místní
komunikace na parcele č. 57, požadavek na odprodej náhradního pozemku a
další finanční kompenzace. Dohodnuto pozvání na osobní projednání celé
záležitosti na obecní úřad na další jednání zastupitelstva dne 20.8.2012.
- informace o neschválení žádosti obce o dotaci z programu LEADER –
vybudování přístřešku na hřišti
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- změně pracovního poměru ředitelky MŠ na dobu určitou do 31.7.2018 v
souladu s §166 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb ve znění pozdějších předpisů
- zajišťování dovozu obědů a další péče pro potřebné občany z obce – aktuálně
službu využívá 5 občanů, službu zajišťují František a Jiřina Škopkovi,
Chlumany 96
- články o obci v médiích
- EON – odprodej plynárenského zařízení – projednáno znění upřesňujícího
dopisu
Zastupitelstvo obce rozhodlo :
- z důvodu realizace přijatých nápravných opatření k přezkumu hospodaření obce
za rok 2011 o ukončení nájemní smlouvy k nebytovým prostorám/ hospody, a to
k 31.8.2012.
- o vypsání nového záměru pronájmu hospody, a to od 1.9.2012.
5. Závěr
Příští pravidelné veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční dne 20.srpna
2012.

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Michaela Jůzková

…….………………………….

Stanislav Kahuda

……….……………………….
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Příloha č. 1

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne
16. července 2012
Usnesení č.6/2012
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bez připomínek:
- uzavření smlouvy o realizaci zakázky „Vegetační úpravy v klidové části
obce Chlumany – III. etapa“ s firmou: Green engineering, Písek, která
nabídla realizaci zakázky za nejnižší cenu (cena bez DPH 448.220,- Kč, cena
s DPH 537.864,- Kč) při splnění ostatních požadovaných podmínek
- uzavření smlouvy o realizaci zakázky „Rekonstrukce veřejného osvětlení –
II. etapa“ s firmou: Oto Švehla – ELEKTRO, Malenice, která nabídla
realizaci zakázky za nejnižší cenu (cena bez DPH 259.614,34 Kč, cena
s DPH 311.537,21Kč) při splnění ostatních požadovaných podmínek
- návrh zadání „Změna č. 1 územního plánu Chlumany“
Zastupitelstvo obce rozhodlo :
- z důvodu realizace přijatých nápravných opatření k přezkumu hospodaření obce
za rok 2011 o ukončení nájemní smlouvy k nebytovým prostorám/ hospody, a to
k 31.8.2012.
- o vypsání nového záměru pronájmu hospody, a to od 1.9.2012.
Ověřovatel:

Michaela Jůzková

…….………………………….

Stanislav Kahuda

……….……………………….

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

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