Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 24.července 2017
Přítomni: Jana Marešová, Michaela Jůzková, Kateřina Pudivítrová, Josef Novák, Josef Lácha,
Vladimír Šíma, Ivana Vlková
Přítomni – veřejnost:
Omluven:
Zapisovatel: Ivana Vlková
Ověřovatelé zápisu: Josef Novák, Vladimír Šíma
Program:
1. změna územního plánu – návrh
2. údržba stromů v intravilánu obce – nabídky
3. rozpočtové opatření č.2/2017
4. schválení proplacení faktur
5. žádost o koupi pozemku
6. č.p. 48
7. ostatní

Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Žádný ze zastupitelů neměl připomínky k programu jednání.
1. změna územního plánu
Na základě nashromážděných žádostí o změny využití pozemků v rámci územního plánu se
zastupitelstvo dohodlo sjednat společnou schůzku s pořizovatelem a architektem ÚP Chlumany a
se žadateli ohledně reálné možnosti zařazení jednotlivých pozemků případného pořízení změny
územního plánu v druhé polovině srpna.
Hlasování: bez hlasování
2. Údržba stromů v intravilánu obce
ZO projednalo dvě došlé nabídky na údržbu stromů, které se nacházejí v intravilánu obce.
Specifikace stromů a zásahů byla provedena při osobní obchůzce s oslovenými firmami.
Nabídky doručili B.Dušák, J.Plachty 9, České Budějovice a Z.Matějka, Strunkovice nad Blanicí.
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Návrh: výběr a schválení vítězné nabídky
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce vybralo a schválilo z došlých nabídek nabídku Z.Matějky v
hodnotě 42.000,- Kč a pověřuje starostku obce objednávkou bezpečnostní a zdravotní
prořezávky stromů dle došlé nabídky.
3. projednání a schválení rozpočtového opatření č.2/2017
Zastupitelstvo obce projednalo předložené rozpočtové opatření č.2/2017
Návrh: rozpočtové opatření č.2/2017 schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.2/2017
4. Schválení proplacení faktur
Zastupitelstvo obce projednalo předloženou fakturu :
S.Jursová – přibližování dřeva – 27.688,- Kč
Návrh: proplacení faktury schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo proplacení faktury za přibližování dřeva S.Jursové ve
výši 27.688,- Kč
5. žádost o odkoupení pozemku
Zastupitelstvo obce projednalo došlou žádost paní Jitky Zamrzlové o odkoupení části 377/2 v k.ú.
Chlumany.
Návrh: stanovisko k žádosti odprodeje části pozemku č. 377/2 v k.ú. Chlumany
Hlasování: pro 0/ proti 7/zdržel se 0
Konstatování: zastupitelstvo obce neschválilo žádost o odkoupení části pozemku p.č. 377/2 v k.ú.
Chlumany z důvodu chystané výstavby na přilehlých pozemcích a řešení přístupu na budoucí
stavební parcely.
6. Informace k průběhu rekonstrukce č.p.48
Starostka obce informovala zastupitele o průběhu 1. etapy rekonstrukce střechy na č.p. 48. Vznik
vícenákladů bude projednán na srpnovém zastupitelstvu – dodatečná výměna trámů a řešení štítu
stodoly.
Hlasování : bez hlasování
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7. Ostatní :
- zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním dvou informačních panelů v katastru obce Chlumany
v rámci projektu Mikroregionu Vlachovo Březí s informacemi o historicky významných
osobnostech : 1. Herberstein, 2. F. Č. Vyšata
- zastupitelstvo projednalo organizaci a zajištění Staročeské konopické dne 19.8.2017

Zapsala:

Ivana Vlková

………………………………

Ověřil:

Josef Novák

…….………………………….

Vladimír Šíma

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 24. července 2017
Usnesení č. 07/17
Zastupitelstvo obce po projednání :
-

Ověřil:

vybralo a schválilo z došlých nabídek nabídku Z.Matějky v hodnotě 42.000,- Kč a
pověřuje starostku obce objednávkou bezpečnostní a zdravotní prořezávky stromů dle
došlé nabídky
schválilo rozpočtové opatření č.2/2017
proplacení faktury za přibližování dřeva S.Jursové ve výši 27.688,- Kč
neschválilo žádost paní Jitky Zamrzové o odkoupení části pozemku p.č. 377/2 v k.ú.
Chlumany z důvodu chystané výstavby na přilehlých pozemcích a řešení přístupu na
budoucí stavební parcely.

Josef Novák

…….………………………….

Vladimír Šíma

……….……………………….

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

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