Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo
dne 10. září 2018
Přítomni: Ivana Vlková, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Kateřina Pudivítrová, Josef Novák,
Vladimír Šíma, Josef Lácha
Přítomni – veřejnost: xxx
Omluven: xxx
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Josef Novák, Jana Marešová
Program:
1. Výběrové řízení – Cyklotrasa Chlumany
2. Schválení proplacení faktury nad 20.000,- Kč
3. Závěry finanční komise – prověření hospodaření v MŠ Chlumany
4. Informace, různé
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky ke změně či doplnění programu jednání.
1. Výběrové řízení – Cyklotrasa Chlumany
Šíma V. seznámil zastupitelstvo obce Chlumany s průběhem výběrového řízení které se konalo v
Písku, předložen zápis z jednání výběrové komise a návrh usnesení, výběrová komise posuzovala
3 nabídky na realizaci cyklotrasy Chlumany – Vlachovo Březí a Chlumany – Husinec. Termín
dokončení realizace červen 2019. Nejnižší nabídku předložila společnost VKB stavby, s touto
společností uzavře obec smlouvu o realizaci zakázky.
ZO schválilo výsledek VŘ na realizaci cyklotrasy. Usnesení je přílohou č.2 tohoto zápisu.

2. Proplacení faktury nad 20.000,- Kč
ZO projednalo a nemělo připomínky k proplacení obdržené faktury s částkou nad 20 tis. Kč:
- společnost HOPI – rekonstrukce pergoly MŠ včetně zastřešení, částka k proplacení 235.498,60
bez DPH. Jednalo se o mimořádné zadání zakázky bez poptávkového řízení z důvodu řešení
havarijního stavu objektu a nutnosti operativního vyřešení do zahájení nového školního roku.
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3. Závěr finanční komise – prověření hospodaření v MŠ Chlumany
Jůzková M – předseda finanční komise obce seznámila ZO s výsledky kontroly předání účetnictví
MŠ Chlumany bývalé p. ředitelky Chromé nové p. ředitelce p. Kokšteinové . Kontrola proběhla
dne 3.9.2018 – viz. Zápis, který je přílohou zápisu jednání zastupitelstva.
Kontrolou byly zjištěny nesrovnalosti. Z tohoto důvodu bude kontaktována Česká školní
inspekce s žádostí o doporučení dalšího postupu.
Hlasování: 6 pro / 0 /1 – Šíma se zdržel
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo, na základě zjištění nesrovnalostí kontrolou finanční
komise obce, konzultaci s žádostí o doporučení dalšího postupu od České školní inspekce.
4. Informace, různé
ZO vzalo na vědomí, že pí. Janoušková I. ukončila činnost ve finanční komisi obce dle vlastního
požadavku k 1.1.2016. Finanční komise obce do konce funkčního období zůstává 4 členná.
Starostka obce informovala ZO o:
- přerušena dodávka elektřiny v obci dne 17.9.2018
- zaučování nové účetní obce Ing. Broučkové, zaučuje Ing. Kalaš – zatím uzavřena dohoda o
provedení práce do 31.12.2018, poté bude vyřešeno trvale
- vývoz skla – tříděný odpad, dodatek ke smlouvě se společností AMT, vývoz 1x měsíčně
Zapsal: Josef Lácha ………………………………
Ověřil:

Josef Novák

……….……………………….

Jana Marešová

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 10. září 2018
Usnesení č. 10/18
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
- výsledek VŘ na realizaci cyklotrasy. Usnesení je přílohou č.2 tohoto zápisu.
- proplacení faktury společnost HOPI za provedenou rekonstrukci pergoly MŠ včetně zastřešení,
částka k proplacení 235.498,60 bez DPH.
- na základě zjištěných nesrovnalostí v účetnictví v MŠ Chlumany požádat Českou školní
inspekci o konzultaci a doporučení dalšího postupu

Ověřil:

Jana Marešová

……….……………………….

Josef Novák

……….……………………….

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

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