Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 23. října 2017
Přítomni: Ivana Vlková, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Kateřina Pudivítrová, Josef Novák,
Josef Lácha, Vladimír Šíma
Přítomni – veřejnost: Rapčáni P.
Omluven: xxx
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Josef Novák, Vladimír Šíma
Program:
1. Projednání překopu obecní cesty
2. Projednání stanoviska obce k provedení změny územního plánu u jednotlivých žadatelů
3. Schválení proplacení faktur
4. Projednání Rozpočtového opatření 3, 4, 5
5. Informace, různé
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky ke změně či doplnění programu jednání.
1. Schválení překopu obecní cesty
ZO projednalo za přítomnosti žadatele P. Rapčániho provedení překopu obecní cesty za účelem
vybudování kanalizace – svod dešťové vody (připravovaný záměr vybudování nového rodinného
domu). Překop bude zpevněn a překryt ocelovou vpustí. Celé náklady na provedení bude hradit
žadatel.
Návrh: provedení překopu obecní cesty schválit
Hlasování: 7/0/0
ZO schválilo provedení překopu obecní cesty za stanovených podmínek
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2. Projednání stanoviska obce k provedení změny územního plánu u jednotlivých žadatelů
ZO projednalo požadavky jednotlivých žadatelů na změnu územního plánu - zařazení pozemků
k možné zástavbě:
Jan Svěchota – hlasování: 7- pro zařazení / 0 proti / 0 se zdrželo hlasování
Mikešovi – hlasování: 7- pro zařazení / 0 proti / 0 se zdrželo hlasování
Josef Předota – hlasování: 7- pro zařazení / 0 proti / 0 se zdrželo hlasování
pouze za podmínky vybudování rekreační stavby bez č.p.
Předotovi – parcela č. 550 – hlasování: 1- pro (pud) / 5 proti / 1 se zdržel hlasování (nov)
parcela č. 442/35 pouze za podmínky vybudování rekreační stavby bez č.p.– hlasování: 6 - pro /
0 proti / 1 se zdržel hlasování (nov)
Petr Plechinger – hlasování: 7- pro zařazení / 0 proti / 0 se zdrželo hlasování
pouze za podmínky vybudování rekreační stavby bez č.p.
Marie Koubová – hlasování: 7- pro zařazení / 0 proti / 0 se zdrželo hlasování
Josef Mareš – hlasování: 7- pro zařazení / 0 proti / 0 se zdrželo hlasování
Irena Janoušková – hlasování: 1- pro (pud) zařazení / 6 proti / 0 se zdrželo hlasování.
Jedná se o pozemek sousedící s hřištěm a místem, kde se konají kulturní akce (hlučnost).
Jednotliví žadatelé budou pozváni na jednání, kde budou seznámeni s předpokládanými náklady
na žadatele (rozpočteno dle výměry), s možností vyjádřit se (stažení žádosti), seznámí se s dalším
postupem.
3. Schválení proplacení faktur
ZO projednalo a nemělo připomínky k proplaceným fakturám nad 20.000,- Kč:
- HOPI – rekonstrukce domu č.p. 48, fakturovaná částka 101.000,- Kč a 284.000,- Kč
-

Kinematograf bratří Čadíků – 26.620,- Kč

-

Ministerstvo pro místní rozvoj – rekonstrukce cesty - 937.532,- Kč

4. Projednání Rozpočtového opatření 3, 4, 5
ZO projednalo návrhy rozpočtových opatření.
Hlasování: 7/0/0
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 3, 4 a 5
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5. Informace, různé
ZO schválilo výsadbu vzrostlých stromů v areálu „Před Bytovkami“ v obci dle zpracované
projektové dokumentace a nabídky.
Starostka obce informovala o:
- průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
-

Den seniorů proběhne 26.10.2017 v místní restauraci – zajištění organizace, účastníci,
zajištění občerstvení

-

záměru prodat nepoužívaný traktůrek na sečení trávy, ZO souhlasilo s prodejem, p. Novák
zjistí možnou minimální cenu, za kterou bude nabídnut k prodeji

-

sběr nebezpečného odpadu v obci proběhne dne 7. – 8. 11. 2017 vždy od 15 do 18 hod.)
viz. letáky na infomístech v obci

-

mše v místní kapličce se koná dne 29. 10. 2017 od 15,00 hod.

-

ukončení smlouvy o údržbě výpočetní techniky pro obec s firmou Jiří Pomije, spolupráce
bude dál pokračovat dle konkrétních požadavků obce (vystavení objednávky na
požadovanou službu)

-

ukončení smlouvy o vedení účetnictví s Ing. Kalašem k 31.12.2018, nutné zajistit náhradu
k zaučení a převzetí agendy novým účetním (účetní firmou) od 1.7.2018

Zapsal: Josef Lácha

………………………………

Ověřil:

Josef Novák

……….……………………….

Vladimír Šíma

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 23. října 2017
Usnesení č. 09/17
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

provedení překopu obecní cesty za stanovených podmínek

-

Rozpočtové opatření č. 3, 4 a 5

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
- k proplaceným fakturám nad 20.000,- Kč:
- HOPI – rekonstrukce domu č.p. 48, fakturovaná částka 101.000,- Kč a 284.000,- Kč
-

Kinematograf bratří Čadíků – 26.620,- Kč

-

Ministerstvo pro místní rozvoj – rekonstrukce cesty - 937.532,- Kč

Ověřil:

Josef Novák

……….……………………….

Vladimír Šíma

……….……………………….

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

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