Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 16. prosince 2013
Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Josef Novák, Stanislav Kahuda
Omluven: Vlasta Tišlerová, Josef Brouček
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Josef Novák, Stanislav Kahuda

Program:
1. rozpočtové provizorium na rok 2014
2. náklady na opravy vodohospodářského majetku a fond
3. konečná úprava a vyrovnání rozpočtu obce na položkách pro rok 2013
4. úhrada členského příspěvku MVB – projekt LEADER
5. ostatní
1) Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo návrh rozpočtového provizoria na rok 2014 – zásady
financování chodu obce po dobu do schválení rozpočtu obce na rok 2014.
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium na rok 2014 bez připomínek.

2. náklady na opravy vodohospodářského majetku a fond
Celkové náklady na opravu a čištění vrtů v roce 2013 činní 48.805,80 Kč a zahrnují čištění vrtů včetně
kamerových prohlídek, opravu elektroinstalace a výměnu čerpadla.
Návrh: Veškeré náklady byly doposud hrazeny z běžného účtu obce. Z účtu fondu oprav bude na
běžný účet obce převedena částka ve výši 19.746,- Kč, což je částka fakturovaná za pořízení nového
čerpadla včetně jeho instalace.
Hlasování: 4 pro (Vl, Ka, Ju, La)/ 0 zdržel hlasování/ 1 proti (No)
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo převod částky ve výši 19.746,- Kč z účtu fondu oprav
na běžný účet obce, což je částka fakturovaná za pořízení nového čerpadla včetně jeho instalace

3.konečná úprava a vyrovnání rozpočtu obce na položkách pro rok 2013
Zastupitelstvo obce tímto pověřuje starostku obce ke konečnému úpravě a vyrovnání rozpočtu obce na
položkách pro rok 2013.
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4. úhrada členského příspěvku MVB – projekt LEADER
ZO projednalo úhradu příspěvku Mikroregionu Vlachovo Březí ve výši 35.695,- Kč za dodanou
ozvučovací soustavu pořízenou v rámci společného projektu Mikroregionu Vlachovo Březí v programu
LEADER.
Tato částka je 100% zálohou. Po vyúčtování akce bude obci navrácena % částka dotace.
(Stejný postup je u druhé položky projektu – stanu – pořízeného stejným způsobem za cenu 26.403,Kč)
Návrh: schválit úhradu příspěvku
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo úhradu příspěvku Mikroregionu Vlachovo Březí ve
výši 35.695,- Kč za dodanou ozvučovací soustavu pořízenou v rámci společného projektu
Mikroregionu Vlachovo Březí v programu LEADER.
5. Ostatní
ZO projednalo rozpočtové opatření č.8/2013
ZO projednalo a schválilo:
- Dohodu o narovnání s Obcí Pěčnov dle předloženého návrhu (sporné nároky ohledně vytěžení
dřeva se nahrazují závazkem Obce Chlumany na zaplacení částky 100.000,- Kč za vytěžené
dřevo + 10.000,- Kč jako náhrada na právní zastoupení) Obci Pěčnov. Částka v celkové výši
110.000,- Kč bude uhrazena formou třech splátek do 31.3.2014.
 Smlouvu o partnerství s Obcí Ledce u Plzně při realizaci projektu „Sportovně rekreační centrum
Ledce“
- revokaci Usnesení č. 8/2013 ze dne 26.62013 :
„Prodej části pozemku ve vlastnictví obce č. 878/4 v k.ú. Chlumany. Jedná se o oplocenou plochu
(dvoreček) před domem č.p. 17 s výměrou 37m2 za následujících podmínek: cena pozemku 100,- Kč za
1m2, žadatel uhradí náklady na zaměření pozemku, náklady na vyhotovení kupní smlouvy a náklady
spojené s vkladem nemovitosti do KN“
-

zveřejnění prohlášení k nalezeným drobným kulturním památkám

 fakturu firmy ELMONN, Prachatice ve výši 47.881,- Kč za opravy veřejného osvětlení a
výměnu el. Rozvaděče VO v Chlumanech
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ZO se seznámilo s výsledkem dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2013 a projednalo zjištěné
nedostatky včetně zaslání žádosti na KÚ JK na prodloužení lhůty k zaslání zprávy o plnění přijatých
opatření.

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Josef Novák

…….………………………….

Stanislav Kahuda

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 16. prosince 2013
Usnesení č. 13/2013
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bez připomínek:
-

rozpočtové provizorium na rok 2014

-

převod částky ve výši 19.746,- Kč z účtu fondu oprav na běžný účet obce, což je částka
fakturovaná za pořízení nového čerpadla včetně jeho instalace

 úhradu příspěvku Mikroregionu Vlachovo Březí ve výši 35.695,- Kč za dodanou ozvučovací
soustavu pořízenou v rámci společného projektu Mikroregionu Vlachovo Březí v programu
LEADER
 Dohodu o narovnání s Obcí Pěčnov dle předloženého návrhu (sporné nároky ohledně vytěžení
dřeva se nahrazují závazkem Obce Chlumany na zaplacení částky 100.000,- Kč za vytěžené
dřevo + 10.000,- Kč jako náhrada na právní zastoupení) Obci Pěčnov. Částka v celkové výši
110.000,- Kč bude uhrazena formou třech splátek do 31.3.2014.
 Smlouvu o partnerství s Obcí Ledce u Plzně při realizaci projektu „Sportovně rekreační centrum
Ledce“
 revokaci Usnesení č. 8/2013 ze dne 26.62013 :
„Prodej části pozemku ve vlastnictví obce č. 878/4 v k.ú. Chlumany. Jedná se o oplocenou plochu
(dvoreček) před domem č.p. 17 s výměrou 37m2 za následujících podmínek: cena pozemku 100,- Kč za
1m2, žadatel uhradí náklady na zaměření pozemku, náklady na vyhotovení kupní smlouvy a náklady
spojené s vkladem nemovitosti do KN“
 zveřejnění prohlášení k nalezeným drobným kulturním památkám
 úhradu faktury firmě ELMONN, Prachatice ve výši 47.881,- Kč za opravy veřejného osvětlení a
výměnu el. rozvaděče VO v Chlumanech
ZO se seznámilo s výsledkem dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2013 a projednalo zjištěné
nedostatky včetně zaslání žádosti na KÚ JK na prodloužení lhůty k zaslání zprávy o plnění přijatých
opatření.
Zastupitelstvo obce tímto pověřuje starostku obce ke konečnému úpravě a vyrovnání rozpočtu obce na
položkách pro rok 2013.
Ověřil:

Josef Novák
Stanislav Kahuda

…….………………………….
……….……………………….

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

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