Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 13. dubna 2015
Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Michaela Jůzková, Jana Marešová, Josef Novák,
Vladimír Šíma, Josef Lácha
Omluven: xxx
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Jana Marešová, Vladimír Šíma

Program:
1. Rozpočet obce na 2015
2. Záměr prodeje pozemků – schválení zveřejnění záměru
3. Lesní hospodářství
4. Ostatní
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky k programu jednání či požadavek na doplnění programu.

1. Rozpočet obce na 2015
Zastupitelstvo obce projednalo návrh zveřejněného rozpočtu obce na rok 2015. Návrh rozpočtu byl
zvěřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce v termínu od 16.3.2015 do 31.3.2015. Návrh
rozpočtu též projednal finanční výbor na své schůzi dne 9.4.2015
Zveřejněný návrh rozpočtu na rok 2015:
Příjmy : 4.136.100,- Kč
Výdaje : 3.950.528,- Kč
Financování : +185.572,- Kč
Tento zveřejněný návrh rozpočtu bude upraven o skutečnosti, které ke dni zveřejnění nebyly známy.
Důvodová zpráva a přesný soupis změn k úpravě zveřejněného rozpočtu je součástí přílohy tohoto
zápisu.
Návrh: rozpočet obce na rok 2015 schválit

Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2015.
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2. Záměr prodeje pozemků – schválení zveřejnění záměru
Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje pozemků – parcela č. 207/31 (49m 2) a parcela č. 207/54
(5m2). Jedná se o parcely mezi nemovitostí č.p. 106 a chodníkem u komunikace. Stanovená prodejní
cena je 100,- Kč za 1m2
Návrh: záměr prodeje pozemků zveřejnit

Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemků - parcela č. 207/31
(49m2) a parcela č. 207/54 (5m2) za stanovenou prodejní cenu 100,- Kč za 1m2 .

3. Lesní hospodářství
Zastupitelstvo pozvalo na jednání zastupitelstva obce lesního hospodáře p. Kaimla.
Důvody a závěry z jednání:
- domluveno vzájemné předávání informací prostřednictvím pověřeného zastupitele obce p. Šímy
- domluveny kompetence p. Šímy
- sděleny informace o aktuálních cenách dřeva, způsobu prodeje, výběru odběratelů, organizaci těžby
dřeva, způsobu skládkování vytěženého dřeva, přibližování dřeva na skládku
- projednána potřeba terénní úpravy skládky dřeva + zábrany proti poškozování lesního porostu při
skládkování
- projednána možnost prodeje palivového dřeva pro občany obce
- potřeba zaměření hranic pozemků – plánovaná těžba v roce 2016 a zalesnění vytěženého lesa (2
parcely cca 400m hranic k zaměření)
ZO po projednání výše uvedených věcí nemělo další připomínky.

4. Ostatní
4.1. Informace o proplacení faktur
-

firma Silvie Jursová, Vimperk, faktura za přibližování dřeva v částce 27.173,- Kč
ZO k proplacené faktuře nemělo připomínky.

-

společnost Ferrum, Moravské Budějovice, faktura za dodávku pivních setů – vybavení
dřevostavby, zaplacená částka 68.486,- Kč
ZO k proplacené faktuře nemělo připomínky.

4.2. Nákup dovybavená areálu dřevostavby
ZO projednalo nákup dovybavení areálu dřevostavby. Dle dříve schváleného projektu na
vybudování areálu dřevostavby se jedná o 3 architektonické prvky ze dřeva „okno do krajiny“, které
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budou současně sloužit jako lavičky v areálu. Pořízení vybavení areálu těmito prvky bylo schváleno
předešlým zastupitelstvem obce. Celková cena činí 58.000,- Kč.
Návrh: nákup plánovaných architektonických prvků ze dřeva „okno do krajiny“ (3 ks) schválit

Hlasování: 4 pro – Vlková, Lácha, Jůzková, Pudivítrová / 3 zdrželi se hlasování Novák,
Marešová, Šíma / 0 – nikdo nehlasoval proti
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo nákup 3 ks architektonický prvků ze dřeva „okno do
krajiny“ dle schváleného projektu na vybudování areálu dřevostavby v celková částce 58.000,- Kč.

4.3. Změna vyhlášky o nakládání s odpady
ZO projednalo a souhlasilo se změnou vyhlášky o nakládání s odpady. Změna se týká nakládání
s bioodpadem. V obci budou 2 kompostery na bioodpad (před bytovkami) a vyhrazené místo na
ukládání bioodpadu – používané pro komunitní kompostování – jedná se o parcelu v majetku obce
V k.ú. Chlumany p.č. 207/16

4.4. Zahradnické úpravy v obci
ZO projednalo a souhlasí s nabídkou zahradnických úprav v lokalitách „fotbalové hřiště“ (cena 15 –
17000,- Kč) a „záhon u KY.BY zahrady“ ( cena 16 – 18000,- Kč) dle předloženého návrhu a pověřuje
starostku provedením objednávky u firmy Bc. Jitka Pöschlová, Prachatice

4.5. Starostka obce informovala ZO:
-

organizace chlumanského trhu dne 2.5.2015
ohlášená kontrola hospodaření obce dne 17.4.2015

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Jana Marešová

…….………………………….

Vladimír Šíma

……….……………………….

3

Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 13. dubna 2015
Usnesení č. 3/15
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

rozpočet obce na rok 2015

-

zveřejnění záměru prodeje pozemků - parcela č. 207/31 (49m 2) a parcela č. 207/54 (5m2) za
stanovenou prodejní cenu 100,- Kč za 1m2

-

nákup 3 ks architektonický prvků ze dřeva „okno do krajiny“ dle schváleného projektu na
vybudování areálu dřevostavby v celková částce 58.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce nemělo připomínky:
-

k závěrům z jednání s lesním hospodářem p. Kaimlem

-

k proplaceným fakturám:
o firma Silvie Jursová, Vimperk, faktura za přibližování dřeva v částce 27.173,- Kč
o společnost Ferrum, Moravské Budějovice, faktura za dodávku pivních setů –
vybavení dřevostavby, zaplacená částka 68.486,- Kč

-

ke změně vyhlášky o nakládání s odpady

-

k nabídce zahradnických úprav v lokalitách „fotbalové hřiště“ (cena 15 – 17000,- Kč) a
„záhon u KY.BY zahrady“ ( cena 16 – 18000,- Kč) dle předloženého návrhu a pověřuje
starostku provedením objednávky u firmy Bc. Jitka Pöschlová, Prachatice

Ověřil:

Jana Marešová

…….………………………….

Vladimír Šíma

……….……………………….

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

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