Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 28. listopadu 2016
Přítomni: Ivana Vlková, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Kateřina Pudivítrová, Josef Novák,
Josef Lácha, Vladimír Šíma
Omluven: xxx
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Michaela Jůzková, Vladimír Šíma
Program:
1. Dodatek č. 1 k MPOV Chlumany 2016 - 2021
2. Žádosti POV JK na 2017
3. Inventarizace majetku
4. Rozpočtová opatření č. 5 a č.6
5. Proplacení faktur
6. Ostatní, různé
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky k programu jednání či požadavek na doplnění programu.
1. Dodatek č. 1 k MPOV Chlumany 2016 - 2021
ZO projednalo návrh dodatku č. 1 k MPOV Chlumany 2016 – 2021 – oprava objektu č.p. 48
(komunitní objekt obce). Předpoklad – oprava objektu, revitalizace přilehlého pozemku,
vybudování skladovacích prostor – sklad, garáž vč. hasičského vybavení, vybudování archivu
dokumentů, mobilní sběrné místo odpadů. Záměr oprav do r. 2021, předpokládaná cena
5.000.000,- Kč.
Návrh: dodatek č. 1 k MPOV Chlumany 2016 – 2021 schválit
Hlasování: 7/0/0
ZO schválilo uzavření dodatku č. 1 k MPOV Chlumany 2016 – 2021 – oprava objektu č.p. 48
(komunitní objekt obce).
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2. Žádosti POV JK na 2017
ZO projednalo návrhy podání žádostí - projektů do Programu obnovy venkova (financování Jč.
kraj) – žádost o dotaci na úpravu areálu před bytovkami (100.000,- Kč) a žádost o dotaci na
opravu objektu č.p. 48 (200.000,- Kč)
Návrh: podání žádostí - projektů do Programu obnovy venkova (financování Jč. kraj) schválit
Hlasování: 7/0/0
ZO schválilo podání žádostí v roce 2017 - projektů do Programu obnovy venkova (financování
Jč. kraj) na úpravu areálu před bytovkami a na opravu objektu č.p. 48.
3. Inventarizace majetku obce 2016
ZO projednalo zahájení provedení inventarizace majetku obce za rok 2016. Složení
inventarizační komise: Lácha – předseda, Marešová, Pudivítrová – členky. Zahájení inventarizace
1.12.2016, konec inventarizace k 31.1.2016. Závěrečná zpráva bude předložena ZO do 15.2.2017
– zodpovídá Lácha.
Návrh: inventarizaci majetku obce za rok 2016 zahájit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo zahájení inventarizace majetku obce za rok 2016.
Složení inventarizační komise: Lácha – předseda, Marešová, Pudivítrová – členky.
4. Schválení rozpočtového opatření č. 5
ZO projednalo návrh Rozpočtového opatření č. 5 a č.6 – zaúčtování dotací, změny na
příjmových a výdajových položkách
Návrh: Rozpočtové opatření č. 5 a 6 schválit
Hlasování: 7/0/0
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 5 a 6
5. Proplacení faktur
ZO se seznámilo s proplacenými fakturami s částkou nad 20 tis. Kč
 zpracování projektové dokumentace – Revitalizace vodních nádrží v obci Chlumany
ve výši 43.681,- Kč
 těžba dřeva – J.Krivko ve výši 34.933,- Kč
 hasičské auto – TECHSPORT ve výši 901.450,- Kč
ZO nemělo připomínky k proplaceným fakturám.
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6. Ostatní, různé
ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – zřízení elektrické
přípojky v areálu U Rybníka
ZO projednalo a schválilo opravu poškozené lesní cesty – získání dotace v rámci 3. kola PRV –
lesnická infrastruktura (oprava lesní cesty do Kožlí), dotace 1.900.000,- Kč, spoluúčast obce
350.000,- Kč.
Informace starostky obce
-

získané vozidlo pro hasiče, cena 901.440,- Kč, zdroje financování, prohlídka na výroční
členské schůzi

-

proplacení daňových dokladů (předložené paragony) účastníkům soutěže Květinové
Chlumany 2016 do částky max. 1.000,- kč. Ve spolupráci se zahradnictvím Boškovi –
Střítež se soutěže zúčastnilo 8 občanů z obce.

-

prodejci na Vánočních trzích, organizace trhů, program

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Michaela Jůzková

…….………………………….

Vladimír Šíma

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 28. listopadu 2016
Usnesení č. 8/16
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

uzavření dodatku č. 1 k MPOV Chlumany 2016 – 2021 – oprava objektu č.p. 48
(komunitní objekt obce)

-

podání žádostí v roce 2017 - projektů do Programu obnovy venkova (financování Jč. kraj)
na úpravu areálu před bytovkami a na opravu objektu č.p. 48.

-

zahájení inventarizace majetku obce za rok 2016. Složení inventarizační komise: Lácha –
předseda, Marešová, Pudivítrová – členky.

-

Rozpočtové opatření č. 5 a č. 6

-

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – zřízení elektrické přípojky v areálu U
rybníka

-

opravu poškozené lesní cesty – získání dotace v rámci 3. kola PRV – lesnická
infrastruktura (oprava lesní cesty do Kožlí), dotace 1.900.000,- Kč, spoluúčast obce
350.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
-

Ověřil:

k proplaceným fakturám :
zpracování projektové dokumentace – Revitalizace vodních nádrží v obci Chlumany
ve výši 43.681,- Kč
těžba dřeva – J.Krivko ve výši 34.933,- Kč
hasičské auto – TECHSPORT ve výši 901.450,- Kč

Michaela Jůzková

…….………………………….

Vladimír Šíma

……….……………………….

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

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