Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 24. října 2016
Přítomni: Ivana Vlková, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Josef Novák, Josef Lácha, Vladimír
Šíma
Omluven: Kateřina Pudivítrová
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Josef Novák, Jana Marešová
Program:
1. Zajištění provozu MŠ v roce 2017 o letních prázdninách
2. Schválení nákupu nemovitosti
3. Schválení rozpočtového opatření č. 3 a 4
4. Proplacení faktur
5. Návrhy na opravy – vodní hospodářství
6. Ostatní, různé
Přítomno 6 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky k programu jednání či požadavek na doplnění programu.
1. Zajištění provozu MŠ v roce 2017 o letních prázdninách
ZO s ohledem na situaci z letošního roku s předstihem projednalo potřebu zajištění provozu MŠ
Chlumany o letních prázdninách v roce 2017.
Návrh: MŠ Chlumany bude otevřena – zajištěn provoz do 21.7.2017. S ohledem na státní svátky
je možno školku uzavřít v týdnu od 3. - 7.7.2016.
Hlasování: 6/0/0
ZO schválilo otevření – zajištění provozu MŠ Chlumany v roce 2017 o letních prázdninách do
21.7.2017. S ohledem na státní svátky je možno školku uzavřít v týdnu od 3.-7.7.2016. Toto
rozhodnutí ZO bude s předstihem předáno ředitelce MŠ.
2. Schválení nákupu nemovitosti
ZO projednalo nákup nemovitosti Chlumany č.p. 48 včetně pozemku (majitel p. Veselka).
Nemovitost je dle znaleckého posudku oceněna na 520.000,- Kč, cena dohodnutá s ohledem na
stav nemovitosti (prodejní cena) činí 450.000,- Kč + příslušné poplatky spojené s koupí a
převodem nemovistosti včetně vkladu do KN platí obec.
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Návrh: nemovitost vč. pozemku koupit za požadovanou prodejní cenu s ohledem na havarijní
stav nemovitosti ve výši 450.000,- Kč + příslušné poplatky za vyhotovení kupní smlouvy,
poplatek za vklad na LV, úhrada daně z převodu nemovitosti.
Hlasování: 6/0/0
ZO schválilo nákup nemovitosti č.p. 48 vč. pozemku (majitel p. Veselka) za prodejní cenu
s ohledem na havarijní stav nemovitosti ve výši 450.000,- Kč + příslušné poplatky za vyhotovení
kupní smlouvy, poplatek za vklad na LV, úhrada daně z převodu nemovitosti.
3. Schválení rozpočtového opatření č. 3 a 4
ZO projednalo Rozpočtová opatření č. 3 a č.4
Návrh: Rozpočtového opatření č. 3 a č. 4 schválit
Hlasování: 6/0/0
ZO schválilo Rozpočtového opatření č. 3 a č. 4
4. Proplacení faktur
ZO se seznámilo s proplacenými fakturami s částkou nad 20 tis. Kč
- těžba dřeva – 35.492,- Kč
- oprava centra občanské vybavenosti (poškozeno autohavárií) – 86.053,- Kč (uplatněna pojistná
událost)
- těžba dřeva – 20.569,- Kč
- elektroinstalace Dřevostavby – 31.920,- Kč
ZO nemělo připomínky k proplaceným fakturám.
5. Návrhy na opravy – vodní hospodářství
ZO se seznámilo a projednalo náklady na výměnu vodoměrů, potřebu výměny vodoměrů,
výměnu nefunkčních uzávěrů (návrhy p. Toman), návrhy na opravu vodojemu, dovybavení a
bílení vodojemu
Zastupitelstvo schválilo provedení nutných oprav vodovodu a příslušenství z prostředků v roce
2017.

6. Ostatní, různé
Žádost o povolení pokácení stromu javor klen u nemovitosti č.p. - p. Lád. Důvod: strom ohrožuje
nemovitost i procházející občany.
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ZO souhlasí s vydáním povolení ke kácení stromu – javor klen u nemovitosti č.p. - p. Lád.
Důvod: strom ohrožuje sousedící nemovitost i procházející občany.
ZO projednalo a schválilo zpracování a podání projektů v rámci SZIF – dotace na opravu
místních komunikací a lesních cest.
ZO souhlasí s odkupem „stavby“ koryta Chlumanského potoka na pozemcích obce od Povodí
Vltavy.

Informace starostky obce
-

obci byl udělen znak a vlajka dle návrhu schváleného zastupitelstvem obce. Při schválení
zohledněny návrhy občanů obce.

-

dne 3.11.2016 – MěKS Vimperk od 18,00 hod. předávání finanční sbírky Šumava na
nohou, účast zástupců obce dle domluvy

-

Mikroregion Vlachovo Březí – zadáno výběrové řízení na zpracování analýzy na svoz
tříděného odpadu (sjednocení svozu, finanční úspory)

-

prodloužení trvání dotace od Úřadu práce v Prachaticích na 3 zaměstnance obce a
prodloužení pracovních smluv

-

vydané povolení ke kácení stromů – p. Brabec

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Josef Novák

…….………………………….

Jana Marešová

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 24. října 2016
Usnesení č.7/16
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

otevření – zajištění provozu MŠ Chlumany v roce 2017 o letních prázdninách do
21.7.2017. S ohledem na státní svátky je možno školku uzavřít v týdnu od 3.-7.7.2016

-

nákup nemovitosti Chlumany č.p. 48 včetně pozemku (majitel p. Veselka) za prodejní
cenu s ohledem na havarijní stav nemovitosti ve výši 450.000,- Kč + příslušné poplatky
za vyhotovení kupní smlouvy, poplatek za vklad na LV, úhrada daně z převodu
nemovitosti

-

Rozpočtového opatření č. 3 a č. 4

-

provedení nutných oprav vodovodu a příslušenství z prostředků v roce 2017

-

vydáním povolení ke kácení stromu – javor klen u nemovitosti č.p. - p. Lád. Důvod:
strom ohrožuje sousedící nemovitost i procházející občany

-

zpracování a podání projektů v rámci ZIF – dotace na opravu místních komunikací a
lesních cest

-

odkoupení „stavby“ koryta Chlumanského potoka na pozemcích obce od Povodí Vltavy

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
-

Ověřil:

k proplaceným fakturám za:
- těžbu dřeva – 35.492,- Kč
- opravu centra občanské vybavenosti (poškozeno autohavárií) – 86.053,- Kč (uplatněna
pojistná událost)
- těžbu dřeva – 20.569,- Kč
- elektroinstalace Dřevostavby – 31.920,- Kč
Josef Novák

…….………………………….

Jana Marešová

……….……………………….

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

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