Zá p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 23. července 2018
Přítomni: Ivana Vlková, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Kateřina Pudivítrová, Josef Novák,
Vladimír Šíma, Josef Lácha
Přítomni – veřejnost: Karel Šlemar, Jan Škopek
Omluven: xxx
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Jana Marešová, Josef Novák
Program:
1. Projednání záměru prodeje části pozemku
2. Projednání Rozpočtového opatření č. 2
3. Schválení proplacení faktury nad 20.000,- Kč
4. Informace, různé
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky ke změně či doplnění programu jednání.
1. Projednání záměru prodeje části pozemku
Zastupitelstvo obce Chlumany za účasti p. Šlemara a Škopka projednalo situaci s vlastnictvím
parcely č. 379/5, umístění sítí, historické důvody vzniku parcely, umístěné stavby.
Návrh: záměr prodeje části pozemku č. 379/5 schválit
Hlasování: 6/0/1 se zdržel - Šíma
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo záměr prodeje části pozemku č. 379/5. Záměr prodej
bude zveřejněn.
2. Projednání Rozpočtového opatření č. 2
ZO Chlumany se seznámilo s návrhem a projednalo Rozpočtové opatření č. 2 – mimořádné
finanční operace, zaúčtování dotací.
Návrh: Rozpočtové opatření č. 2 schválit
Hlasování: 7/0/0
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Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 2
3. Proplacené faktury nad 20.000,- Kč
ZO projednalo a nemělo připomínky k proplacení obdržené faktury s částkou nad 20 tis. Kč:
- firma HOPI – doplatek za rekonstrukci budovy č.p. 48 – II. etapa, fakturovaná cena
78.407,- Kč
ZO nemělo připomínky k proplacené faktuře firmě HOPI – doplatek za rekonstrukci budovy č.p.
48 – II. etapa, fakturovaná cena 78.407,- Kč
.
4. Informace, různé
ZO projednalo:
- volby do zastupitelstva obce 2018 – kandidátní listiny, kandidáti
- organizace chlumanských trhů

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Jana Marešová

……….……………………….

Josef Novák

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 23. července 2018
Usnesení č. 8/18
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
- záměr prodeje části pozemku č. 379/5
- Rozpočtové opatření č. 2
Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
-k

proplacené faktuře firmě HOPI – doplatek za rekonstrukci budovy č.p. 48 – II. etapa,
fakturovaná cena 78.407,- Kč

Ověřil:

Jana Marešová

……….……………………….

Josef Novák

……….……………………….

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

……………………………………..
Ivana Vlková
starostka obce
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