Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 27. května 2013
Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák,
Stanislav Kahuda
Omluven: Josef Brouček
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kahuda, Josef Novák

Program:
1. POV 2013 – přehled podaných a schválených žádostí, výběr dodavatelů
2. Žádost o předčasné splacení úvěru COV
3. Proplacení faktury ČEVAK – čištění vrtů
4. Smlouva s EON – věcné břemeno
5. Rozpočtové opatření č. 1/2013
6. Změna katastrální hranice – pozemkové úpravy Vlachovo Březí
7. Ostatní

1. POV 2013 – přehled podaných a schválených žádostí, výběr dodavatelů
Zastupitelstvo obce se seznámilo se schválenými žádostmi o dotace:
- vydláždění prostranství nad kapličkou – obec osloví firmy s požadavkem na zaslání kalkulace
a cenové nabídky
-

zastřešení terasy u hospody – obec osloví možné dodavatele

Návrh: oslovit dodavatele na vydláždění prostranství nad kapličkou a zastřešení terasy u hospody
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce schválilo oslovení dodavatelů na vydláždění prostranství nad
kapličkou a zastřešení terasy u hospody
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2. Žádost o předčasné splacení úvěru COV
ZO projednalo možnost předčasného splacení úvěru na rekonstrukci COV, končí doba fixace, do
30.6.2013 požádá obec o možnost splacení úvěru bez sankce.
Výše splátky úvěru je 2.499.967,17 Kč.
Návrh: úvěr na rekonstrukci COV předčasně splatit
Hlasování: 6/0/0
ZO schválilo předčasné splacení úvěru na rekonstrukci COV ve výši 2.499.967,17 Kč.

3. Proplacení faktury ČEVAK – čištění vrtů
ZO projednalo schválení proplacení faktury firmě ČEVAK za čištění vrtů ve výši 26.620,- Kč.
Návrh: fakturu firmě ČEVAK za čištění vrtů ve výši 26.620,- Kč proplatit.
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce schválilo proplacení faktury firmě ČEVAK za čištění vrtů ve
výši 26.620,- Kč.
4) Smlouva s EON – věcné břemeno
ZO projednalo návrh smlouvy s firmou EON na zřízení věcného břemene na pozemku č. 94/2 v
k.ú. Chlumany ve vlastnictví obce – jedná se o přípojku p. Fidler
Návrh: uzavřít smlouvu s firmou EON na zřízení věcného břemene na pozemku č. 94/2 v k.ú.
Chlumany ve vlastnictví obce – jedná se o přípojku p. Fidler
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy s firmou EON na zřízení věcného
břemene na pozemku č. 94/2 ve vlastnictví obce (přípojka elektřina p. Fidler)
5) Rozpočtové opatření č. 1/2013
ZO se seznámilo a projednalo Rozpočtové opatření č. 1/2013 .
Návrh: Projednat rozpočtové opatření č. 1/2013
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 1/2013 a nemá k němu
připomínky.
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6) Změna katastrální hranice – pozemkové úpravy Vlachovo Březí
ZO se seznámilo se změnou katastrální hranice k.ú. Chluamany a Vlachovo Březí v souvislosti s
prováděním pozemkových úprav v k.ú. Vlachovo Březí.
Návrh: schválení změny katastrální hranice k.ú. Chlumany
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce Chlumany schvaluje změnu katastrální hranice v rámci
prováděných pozemkových úprav katastrálního území Vlachovo Březí dle přiloženého výkresu.
Výměra dotčených pozemků současného i budoucího stavu je 1,44 ha a nemění se

7) Ostatní
ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 20.000,- Kč od Jč. kraje na
organizaci Staročeské konopické v roce 2013 (srpen)
ZO předběžně souhlasilo s napojením domácí čistírny odpadních vod p. Fidlera na obecní
splaškovou kanalizaci
ZO nemělo připomínky na uzavření veřejnoprávní smlouvy – vrtaná studna Fidler.
ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši1.500,- Kč na akci „Požární ochrana
očima dětí“ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Prachatice.
Starostka obce informovala o:
- uzavření smlouvy s OSA – výše ročních poplatků za hudební produkci na Chlumanských
trzích
Příští pravidelné veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční 24. června 2013.

Zapsal: Josef Lácha ………………………………
Ověřil:

Stanislav Kahuda

…….………………………….

Josef Novák

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 27. května 2013
Usnesení č. 5/13
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bez připomínek:
-

oslovení dodavatelů na vydláždění prostranství nad kapličkou a zastřešení terasy u hospody

-

předčasné splacení úvěru na rekonstrukci COV ve výši 2.499.967,17 Kč.

-

proplacení faktury firmě ČEVAK za čištění vrtů ve výši 26.620,- Kč.

-

uzavření smlouvy s firmou EON na zřízení věcného břemene na pozemku č.94/2 v k.ú.
Chlumany ve vlastnictví obce (přípojka elektřina p. Fidler)

-

změnu katastrální hranice v rámci prováděných pozemkových úprav katastrálního území
Vlachovo Březí dle přiloženého výkresu. Výměra dotčených pozemků současného i
budoucího stavu je 1,44 ha a nemění se

-

uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 20.000,- Kč od Jč. kraje na organizaci
Staročeské konopické v roce 2013 (srpen)

Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí:
-

s napojením domácí čistírny odpadních vod p. Fidlera na obecní splaškovou kanalizaci

-

s poskytnutím finančního příspěvku ve výši1.500,- Kč na akci „Požární ochrana očima
dětí“ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Prachatice

Zastupitelstvo obce po projednání nemá připomínky:
-

k uzavření veřejnoprávní smlouvy – vrtané studna Fidler.

-

Rozpočtové opatření č. 1/2013

-

k uzavření smlouvy s OSA – výše ročních poplatků za hudební produkci na
Chlumanských trzích

Ověřovatel:

Stanislav Kahuda
Josef Novák

…….………………………….
……….……………………….

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

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