Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 24. srpna 2015
Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Josef Novák,
Vladimír Šíma, Josef Lácha
Omluven: Josef Novák
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Kateřina Pudivítrová, Vladimír Šíma
Program:
1. Komunikace Draha – jednání s majiteli pozemků pod komunikací
2. Ostatní
Přítomno 6 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky k programu jednání či požadavek na doplnění programu.

1. Komunikace Draha – jednání s majiteli pozemků pod komunikací
Na jednání ZO byl písemně pozván p. Kovár ve věci odkoupení části pozemku pod komunikací.
Na jednání se nedostavil. Starostce obce sdělil náhradní termín, o závěrech z tohoto jednání bude
starostka obce ZO informovat.

2. Ostatní
2.1. Poskytnutí příspěvku Místní akční skupině
ZO projednalo a schválilo poskytnutí finančního příspěvku MAS (Místní akční skupina, sídlo
Malenice) ve výši 1.312,- Kč (4,- Kč na obyvatele obce – 328 obyvatel)

2.2. Poskytnutí půjčky spolku PRO Šumavsko
ZO projednalo a schválilo poskytnutí bezúročné půjčky spolku PRO Šumavsko ve výši 30.000,- Kč.
Splatnost půjčky do 31.10.2015.
2.3. Rozpočtové opatření č.3
Zastupitelstvo projednalo rozočtové opatření č.3/2015

2.4. Starostka obci informovala:
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-

Chlumanský trh – zaměřen na výrobky z brambor, prodejci, organizace zastupiteli

-

účast hodnotící komise v soutěži Vesnice roku 2015 – Oranžová stuha v obci dne 10.9.2015
od 16,30 hod. Organizačně zajištěno v okolí dřevostavby U Rybníka, prezentace obce,
spolupráce s partnery + prohlídka obce
vyčištění koryta chlumanského potoka – další etapa. Jednání ze zástupcem Povodí Vltavy dne
26.8.2015 od 10,00. Starostka obce bude ZO informovat. Čištění části potoka prováděla firma
Jiráň, Strunkovice nad Blanicí

-

-

udělení ceny hejtmana v rámci soutěže Vesnice roku 2015 – přínos do rozpočtu obce 20.000,Kč

-

získání ceny Oranžová stuha v rámci soutěže Vesnice roku 2015 – přínos do rozpočtu obce
600.000,- Kč

-

Den seniorů 10.10.2015 – návštěva vodního mlýna v Hoslovicích + posezení, občerstvení

-

starostka obce čerpání dovolené od 14.9. – 25.9.2015

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Kateřina Pudivítrová

…….………………………….

Vladimír Šíma

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 24. srpna 2015
Usnesení č. 8/15
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

poskytnutí finančního příspěvku MAS (Místní akční skupina, sídlo Malenice) ve výši 1.312,Kč (4,- Kč na obyvatele obce – 328 obyvatel)

-

poskytnutí bezúročné půjčky spolku PRO Šumavsko ve výši 30.000,- Kč. Splatnost půjčky do
31.10.2015.

Zastupitelstvo obce projednalo:
-

Ověřil:

rozpočtové opatření č.3/2015

Kateřina Pudivítrová

…….………………………….

Vladimír Šíma

……….……………………….

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

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