Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 20. srpna 2012
Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha, Stanislav
Kahuda
Omluven: Josef Brouček, Michaela Jůzková
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Josef Novák, Stanislav Kahuda

Program:
1. SFŽP – schválení dodatku smlouvy
2. EON – smlouva o zřízení věcného břemene
3. POV – úhrada příspěvku v rámci Mikroregionu Vlachovo Březí
4. Změna Územního plánu Chlumany č. 1
5. Hospodaření obce k 31.7.2012 a projednání rozpočtového opatření č.2/2012
6. Projekty 2013
7. Volby 2012
8. Přezkum hospodaření 2011 – nápravná opatření
9. Schválení pronájmu pozemku
10.Ostatní
11.Závěr

Za návrhovou komisi návrhy předložila Michaela Jůzková, která konstatovala, že je
přítomno 6 zastupitelů obce a zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.
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P r o g r a m:
1) SFŽP – schválení dodatku smlouvy
Zastupitelstvo obce se seznámilo se zněním dodatku smlouvy č. 02671131 se
SFŽP, týkající se změny termínu závěrečného vyhodnocení akce do 31.3.2014 a
příloh k závěrečnému vyúčtování akce.
Návrh: dodatek schválit
Hlasování: 6/0/0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dodatku ke smlouvě č. 02671131 uzavřené
se SFŽP, který se týká změny termínu předložení závěrečného vyhodnocení akce
v termínu do 31.3.2014 a příloh .
2) EON – smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce se seznámilo se zněním smlouvy – zřízení věcného břemene na
pozemku obce – vedení kabelu pro dodávku elektrické energie k nemovitosti (Starý
Emil). Kompenzace činí 500,- Kč bez DPH.
Návrh: smlouvu o zřízení věcného břemene schválit.
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy se společností EON
o zřízení věcného břemene.
3) POV – úhrada příspěvku v rámci Mikroregionu Vlachovo Březí
ZO projednalo úhradu členského příspěvku – finančního podílu obce na dotaci ve
výši 55.237,- Kč. Příspěvek bude určen na financování podílu projektu POV, a to
hracích prvků na hřišti – hrazda, basketbalový koš, kladina a dvě bezpečné
přenosné fotbalové branky.
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Návrh: příspěvek – podíl obce na poskytnuté dotaci mikroregionu Vlachovo Březí
uhradit
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo úhradu příspěvku – podíl obce na
poskytnuté dotaci z POV Mikroregionu Vlachovo Březí ve výši 55.237,- (příspěvek
bude určen na financování hracích prvků na hřišti – hrazda, basketbalový koš,
kladina a dvě bezpečné přenosné fotbalové branky).
4) Změna Územního plánu Chlumany č. 1
ZO projednalo podrobnosti související s pořízením Změny č.1 územního plánu
Chlumany, zejména otázku změny vymezení přírodního biokoridoru u pozemku
pana Vachulky p.č.205/ a 204 v k.ú. Chlumany a náklady související se
zpracováním studie (cca 7.500,- Kč).
Návrh: schválit úhradu nákladů souvisejících se zpracováním studie na změnu
vymezení přírodního biokoridoru u pozemku pana Vachulky p.č.205/ a 204 v k.ú.
Chlumany
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo úhradu nákladů souvisejících se
zpracováním studie na změnu vymezení přírodního biokoridoru u pozemku pana
Vachulky p.č.205/ a 204 v k.ú. Chlumany
5) Hospodaření obce k 31.7.2012 a projednání rozpočtového opatření č.2/2012.
ZO se seznámilo s průběžným stavem hospodaření obce k 31.7.2012 – příjmy
2.765.799,- Kč, výdaje 2.063.601,- Kč, zůstatek na účtu ve výši cca 702.198,- Kč.
Zastupitelstvo obce Chlumany projednalo rozpočtové opatření č.2/2012, ve kterém
dochází ke změně z důvodu dotace a v souladu s tím k úpravě na výdajových
položkách.
Návrh: bez připomínek.
Hlasování: 6/0/0
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Konstatování: zastupitelstvo obce nemělo připomínky k hospodaření obce
k 31.7.2012.
6) Projekty 2013
ZO se dohodlo připravit návrhy na podání projektů v roce 2013.
7) Volby 2012
V obci dne 12.-13.10.2012 proběhnou volby do Krajského zastupitelstva. Volební
komise bude 6 členná.
8) Přezkum hospodaření 2011 – nápravná opatření
ZO se seznámilo a projednalo přezkum hospodaření 2011. ZO projednalo nápravné
opatření – schválení nového pronájmu hospody na základě vyvěšeného záměru
pronájmu a podané žádosti ze dne 8.8.2012 - 1.9.2012 – pan Petr Rapčáni.
Návrh: schválit nápravné opatření týkající se špatně provedeného postupu při
záměru pronájmu hospody
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo nový pronájem hospody na základě
vyvěšeného záměru pronájmu a podané žádosti ze dne 8.8.2012 - 1.9.2012 – pan
Petr Rapčáni.
9) Schválení pronájmu pozemku
ZO se seznámilo a projednalo žádost manželů Milotových. Pan Milota byl
přítomen na tomto bodu jednání ZO. Zastupitelstvo se dohodlo na schválení
pronájmu pozemku o rozměrech 22m x 4m za domem manželů Milotových, dle
zákresu v mapě. Návrh na dobu pronájmu 10 let + další omezující podmínky –
zákaz výstavby, oplocení bez podezdívky.
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Návrh: schválit pronájem pozemku
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo pronájem pozemku manželům
Milotovým o rozměru 22m x 4m, dle zákresu v mapě. Sjednané podmínky budou
stanoveny v nájemní smlouvě.
12) Ostatní
ZO schválilo připojení k obecnímu vodovodnímu řádu těmto žadatelům: Josef
Škopek, Jana Urbánková
Zastupitelstvo obce zvolilo jako zástupce obce Chlumany ve věci „Honební
společenstvo Chlumany“ místostarostu obce pana ing. Josefa Láchu.
Starostka obce informovala ZO o:
- předvolání k soudu ve věci sporu s obcí Pěčnov o určení vlastnictví lesů
- starostka obce čerpá dovolenou od 10.9. – 21.9.2012. Zastupuje a záležitosti
vyřizuje Lácha příp. Jůzková.

13. Závěr
Příští pravidelné veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční dne 24. září 2012.
Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Josef Novák

…….………………………….
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Stanislav Kahuda

……….……………………….

Příloha č. 1

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne
20. srpna 2012
Usnesení č.7/2012
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bez připomínek:
- uzavření dodatku ke smlouvě č. 02671131 uzavřené se SFŽP, který se týká
změny termínu předložení závěrečného vyhodnocení akce v termínu do
31.3.2014 a příloh .
- uzavření smlouvy se společností EON o zřízení věcného břemene
- úhradu příspěvku – podíl obce na poskytnuté dotaci z POV Mikroregionu
Vlachovo Březí ve výši 55.237,- (příspěvek bude určen na financování
hracích prvků na hřišti – hrazda, basketbalový koš, kladina a dvě bezpečné
přenosné fotbalové branky).
- schválilo úhradu nákladů souvisejících se zpracováním studie na změnu
vymezení přírodního biokoridoru u pozemku pana Vachulky p.č.205/ a 204
v k.ú. Chlumany
- nového pronájmu hospody na základě vyvěšeného záměru pronájmu
a podané žádosti ze dne 8.8.2012 - 1.9.2012 – pan Petr Rapčáni.
- pronájem pozemku manželům Milotovým na 10 let. Sjednané podmínky
budou stanoveny v nájemní smlouvě
- připojení k obecnímu vodovodnímu řádu těmto žadatelům: Josef Škopek,
Jana Urbánková
Zastupitelstvo obce po projednání nemá připomínky:
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- k hospodaření obce k 31.7.2012.
- rozpočtovému opatření č.2/2012
Zastupitelstvo obce zvolilo jako zástupce obce Chlumany ve věci „Honební
společenstvo Chlumany“ místostarostu obce pana ing. Josefa Láchu.

Ověřovatel:

Josef Novák

…….………………………….

Stanislav Kahuda

……….……………………….

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

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