Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 24. února 2014
Přítomni: Ivana Vlková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef
Brouček
Omluven: Michaela Jůzková
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Josef Novák, Stanislav Kahuda

Program:
1. Oprava vrtu – schválení proplacení faktury
2. Zaměření pozemků - vyjádření
3. Pronájem pozemku - vrt
4. Rozbor hospodaření MŠ Chlumany a rozpočet MŠ – návrh na rok 2014
5. Rozpočet hasiči- návrh na rok 2014
6. Veřejná schůze – náměty návrhy
7. Pravidla Květinové Chlumany 2014
8. Vyúčtování přestupků - info
9. Kácení a údržba stromů
10. Odvod do fondu oprav
11. Instalace světel veřejného osvětlení Papšák
12. Provedení inventur
13. Projednání rozpočtového opatření č.9/2013
14. Ostatní

1. Oprava vrtu – schválení proplacení faktury
Zastupitelstvo obce se seznámilo s položkami faktury – práce na opravě vrtu Kožlí, uzávěry, ventily –
celková cena 95.872,- Kč.

Návrh: fakturu proplatit
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo proplacení faktury v částce 95.872,- Kč za provedenou
opravu vrtu Kožlí.
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2. Zaměření pozemků - vyjádření
Pozemky Kobylence – obecní majetek - parcely č. 549/5, 549/4, 549/3, 549/1, 549/2, 911,
886/3 – ZO projednalo variantu zaměření s vytýčením hranic, účastí sousedních majitelů
pozemků při zaměřování, zanesení do KN, vytvoření náčrtu, dle nabídky č.2 firmy GEOPLAN za
cenu 20.760,- Kč.
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo zaměření obecních pozemků – parcely č. č. 549/5,
549/4, 549/3, 549/1, 549/2, 911, 886/3 s vytýčením hranic, účastí sousedních majitelů pozemků
při zaměřování, zanesení do KN, vytvoření náčrtu, vše za cenu 20.760,- Kč.
p. Vachulka, pozemek Draha – zaměření společné hranice sousedících pozemků parcely č.:
204 a 207/12, cena zaměření společné hranice je 4.000,- Kč, spoluúčast obce 2.000,- Kč.
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo zaměření společné hranice pozemků č. 204 a 207/12
za finanční spoluúčastí obce 2.000,- Kč.
3. Pronájem vrtu
ZO projednalo návrh jednoho z majitelů (zástupce) na pronájem části pozemku č. 129/1 v k.ú.
Dolní Kožlí, kde je umístěn vrt Kožlí. ZO předběžně s návrhem souhlasilo s tím, že obec bude
k definitivnímu rozhodnutí požadovat zplnomocnění zástupce od všech majitelů pozemků či
prokázání vlastnictví. Dále obec bude požadovat dlouhodobý pronájem min na 10 let a zanesení
věcného břemene na umístění vrtu a zajištění jeho přístupu pro obec v případě potřeby.
4. Rozbor hospodaření MŠ Chlumany a rozpočet MŠ – návrh na rok 2014
ZO projednalo rozbor hospodaření MŠ - náklady, výnosy, zisk 32.459,- Kč, návrh na převod do
rezervního fondu (využití: vybavení hřiště, volnočasové aktivity, úklid po bílení)
Konstatování: zastupitelstvo obce připomínkovalo rozdělení zisku vzniklého v roce 2013 z
hospodaření MŠ a schvaluje rozdělení zisku MŠ pro rok 2014 následovně :
16.000,- na volnočasové aktivity MŠ (včetně akcí pořádaných na Chlumanském trhu)
13.000,- Kč na rezervní fond za účelem pořízení herního mobiliáře – průlezky – do zahrady MŠ
3459,48 Kč do fondu odměn
ZO zároveň projednalo návrh rozpočtu obce na MŠ pro rok 2014 – požadavek 210.500,- Kč.
Rozpočet MŠ s požadavkem na 210.500,- Kč bude zkrácen o zisk roku 2013 32.000,- Kč.
Finanční příspěvek na rok 2014 pro MŠ Chlumany je 178.500,- Kč.
Hlasování: 6/0/0
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Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo rozbor hospodaření MŠ za rok 2013 a projednalo
rozdělení zisku vzniklého v roce 2013 z hospodaření MŠ a schválilo jeho rozdělení pro rok
2014 následovně :
16.000,- na volnočasové aktivity MŠ (včetně akcí pořádaných na Chlumanském trhu)
13.000,- Kč na rezervní fond za účelem pořízení herního mobiliáře – průlezky – do zahrady MŠ
3459,48 Kč do fondu odměn rozpočet.
ZO schválilo finanční příspěvek na rok 2014 pro MŠ Chlumany ve výši 178.500,- Kč.

5. Rozpočet hasiči - návrh na rok 2014
ZO projednalo návrh rozpočtu hasičů na rok 2014 ve výši 78.000,- Kč – nákup vozidla, zateplení
hasičské zbrojnice, nákup výstroje.
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo rozpočet hasičského sboru na rok 2014 ve výši
78.000,- Kč – nákup vozidla, zateplení hasičské zbrojnice, nákup výstroje.
Na nákup vozidla je účelově určeno 50.000,- Kč.
Obdržená částka za případný prodej starého vozidla bude součástí rozpočtu obce (ne rozpočtu
hasičského sboru).
6. Veřejná schůze – náměty, návrhy
ZO projednalo návrhy z veřejné schůze – vybudování zábradlí na mostě u řadovek, zimní údržba
komunikací v obci, odvětrání sálu hospody.
7. Pravidla Květinové Chlumany 2014
ZO projednalo a schválilo nová pravidla soutěže Květinové Chlumany 2014 .
8. Vyúčtování přestupků - info
ZO projednalo a nemělo připomínky k vyúčtován řešení dvou přestupků občanů obce. Řešila
přestupková komise MěÚ Prachatice, cena celkem 1.800,- Kč (900,- Kč za řešený přestupek),
jména občanů nelze obci sdělit.
9. Kácení a údržba stromů
ZO projednalo a nemělo připomínky ke kácení a údržbě stromů (lípy, vrba u bytovek), prodej
palivového dřeva z těchto stromů, posouzení využití jako řezbářské dřevo, prodej štěpků za 35,Kč pytel.
10. Odvod do fondu oprav
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ZO projednalo a nemělo připomínky k návrhu převést částku 34.239,- Kč do fondu oprav
z vyúčtování dodávky vody občanům v roce 2013, celkem 11413 m3 vody.
11. Instalace světel veřejného osvětlení Papšák
ZO projednalo a nemělo připomínky v instalaci 2 světel veřejného osvětlení u komunikace na
„Papšák“
12. Provedení inventur
Předseda inventarizační komise (Lácha) seznámil ZO s provedenou inventarizací majetku obce za
rok 2013 – předmět inventarizace, závěrečná zpráva, seznamy věcných břemen, návrhy na
vyřazení z evidence majetku obce.
ZO schválilo provedenou inventarizaci majetku obce za rok 2013.

13. Projednání rozpočtového opatření č.9/2013.
ZO projednalo rozpočtové opatření č.9/2013

14. Ostatní
Starostka obce seznámil ZO s aktuální situací v projektu na získání církevních artefaktů (křížků,
kapliček, poutních míst) na cizích pozemcích do vlastnictví obce – 1 odezva, dohodnuta další
komunikace s vlastníkem.

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Josef Novák

…….………………………….

Stanislav Kahuda

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 24. února 2014
Usnesení č. 2/2014
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bez připomínek:
-

proplacení faktury v částce 95.872,- Kč za provedenou opravu vrtu Kožlí.

-

zaměření obecních pozemků – parcely č. č. 549/5, 549/4, 549/3, 549/1, 549/2, 911, 886/3
s vytýčením hranic, účast sousedních majitelů pozemků při zaměřování, zanesení do KN,
vytvoření náčrtu, vše za cenu 20.760,- Kč

-

zaměření společné hranice pozemků č. 204 a 207/12 s finanční spoluúčastí obce 2.000,Kč

-

zastupitelstvo obce schválilo rozbor hospodaření MŠ za rok 2013 a projednalo rozdělení
zisku vzniklého v roce 2013 z hospodaření MŠ a schválilo jeho rozdělení pro rok 2014
následovně :
16.000,- na volnočasové aktivity MŠ (včetně akcí pořádaných na Chlumanském trhu)
13.000,- Kč na rezervní fond za účelem pořízení herního mobiliáře – průlezky – do
zahrady MŠ
3459,48 Kč do fondu odměn rozpočet.

-

ZO schválilo finanční příspěvek na rok 2014 pro MŠ Chlumany ve výši 178.500,- Kč.

-

rozpočet hasičského sboru na rok 2014 ve výši 78.000,- Kč – nákup vozidla, zateplení
hasičské zbrojnice, nákup výstroje. Na nákup vozidla je účelově určeno 50.000,- Kč.

-

instalaci 2 světel veřejného osvětlení u komunikace na „Papšák“

-

převod částky 34.239,- Kč do fondu oprav z vyúčtování dodávky vody občanům v roce
2013, celkem vyúčtována dodávka 11413 m 3 vody

-

provedenou inventarizaci majetku obce za rok 2013

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 9/2013.
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Zastupitelstvo obce nemělo připomínky:
-

Ověřil:

k vyúčtován řešení dvou přestupků občanů obce. Řešila přestupková komise MěÚ
Prachatice, cena celkem 1.800,- Kč (900,- Kč za řešený přestupek)

Josef Novák

…….………………………….

Stanislav Kahuda

……….……………………….

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

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