Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 23. listopadu 2015
Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Josef Novák,
Josef Lácha
Omluven: Vladimír Šíma
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová
Program:
1. Veřejná schůze - zhodnocení
2. Návrh znaku obce
3. MPOV – schválení nového dokumentu
4. Projekty 2016 – podání žádostí o dotace
5. Podpis smluv POV 2015
6. Rozpočtové opatření č. 6
7. Proplacení faktur
8. Ostatní
Přítomno 6 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky k programu jednání či požadavek na doplnění programu.

1. Veřejná schůze – zhodnocení
ZO prodiskutovalo a zhodnotilo veřejnou schůzi dne 13.11.2015 – program, průběh, účast
občanů, připomínky občanů. ZO nemělo připomínky.

2. Návrh znaku obce
ZO projednalo jednotlivé návrhy znaku obce (8 návrhů). Každý ze zastupitelů bodově ohodnotil
předložené návrhy. Dva znaky s nejvíce body byly vybrány pro veřejné hlasování na znak
obce.
Jeden z vybraných návrhů doporučuje zastupitelstvo ještě upravit dle vlastního návrhu. Výběr
jednoho/vítězného ze dvou podob znaků proběhne obyvateli obce v rámci ankety
spokojenosti obyvatel v termínu prosinec 2015/leden 2016.

3. MPOV – schválení nového strategického dokumentu na období 2016-2021
ZO se seznámilo a projednalo návrh nového Místního programu obnovy vesnice (MPOV).
Návrh MPOV pro obec Chlumany je zpracován na období 1.1.2016 – 31.12.2021.
Návrh: MOPV schválit

1

Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo Místní program obnovy vesnice (MPOV) na období
1.1.2016 – 31.12.2021.

4. Projekty 2016 – podání žádostí o dotace
ZO projednalo jednotlivé návrhy na podání žádosti o dotaci – aktuální vyhlášené výzvy:
- Ministerstvo kultury :
Obecní knihovna – nákup PC a čtečky na evidenci knih, cena 17.000,- Kč, z toho dotace 15.000,Kč
- POV 2016 :
Areál před bytovkami : vybudování přístřešků na popelnice v areálu před bytovkami,
oprava zastropení krytu septiku před bytovkou č.p. 78, vybudování odstavné plochy před
bytovkou č.p. 78, terénní úpravy
- POV 2016 – společný projekt obcí Mikroregionu Vlachovo Březí :
oprava křížku na návsi včetně úpravy nejbližšího okolí
- Ministerstvo pro místní rozvoj – Oranžová stuha :
areál „U Rybníka“ - vybavení herním mobiliářem a dobudování mlatových ploch
Návrh: žádosti o dotace podat
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo podání aktuálních žádostí o dotace v roce 2016:
- Ministerstvo kultury :
Obecní knihovna – nákup PC a čtečky na evidenci knih, cena 17.000,- Kč, z toho dotace 15.000,Kč
- POV 2016 :
Areál před bytovkami : vybudování přístřešků na popelnice v areálu před bytovkami,
oprava zastropení krytu septiku před bytovkou č.p. 78, vybudování odstavné plochy před
bytovkou č.p. 78, terénní úpravy
- POV 2016 – společný projekt obcí Mikroregionu Vlachovo Březí :
oprava křížku na návsi včetně úpravy nejbližšího okolí
- Ministerstvo pro místní rozvoj – Oranžová stuha :
areál „U Rybníka“ - vybavení herním mobiliářem a dobudování mlatových ploch v areálu

5. Podpis smluv POV 2015
ZO projednalo a schválilo podpis smluv o získání dotací z programu POV 2015:
- Veřejné prostranství „Před bytovkami“
- Vybavení do areálu „U Rybníka“
- Cena hejtmana a Oranžová stuha 2015
-
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6. Rozpočtové opatření č. 6
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6 – navýšení příjmových a výdajových položek,
zaúčtování dotací.

7. Proplacení faktur
ZO projednalo a schválilo proplacení faktur společnosti KVINT:
- zastropení septiku u bytovky č.p. 77 – 73.653,- Kč s DPH
- zpevnění plochy před č.p.bytovkou č.p. 77 – 108.682,- Kč s DPH
- zhotovení dětského hřiště – areál před bytovkami – 62.344,- Kč

8. Ostatní, různé
ZO projednalo a schválilo:
-

objednávku na zpracování projektové dokumentace – zatrubnění přepadů septiků, které ústí
do potoka (450 m) přes centrum obce a v lokalitě okolo rybníka (350 m) + zajištění
inženýrské činnosti k získání stavebního povolení, vše celkem za 67.800,- Kč

- nutnost zaměření hranic lesního pozemku „Na Kančově“ z důvodu plánované těžby –
cena cca 6.000,- Kč
- poskytnutí příspěvku Centru zdravotně postižených Prachatice ve výši 1.000,- Kč
- nákup 5x stolů na kulturní a společenské akce i obci, celkem 7.320,- Kč (jeden 1464,Kč)
Starostka obce informovala:
-

vyúčtování za odběr elektřiny a plynu – úspora při čerpání vody z vrtu do vodojemu!

-

informace od společnosti LIVA Předslavice – kára ze traktor je vyrobená

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Kateřina Pudivítrová

…….………………………….

Jana Marešová

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 23. listopadu 2015
Usnesení č. 10/15
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
- návrh Místního programu obnovy vesnice (MPOV) pro obec Chlumany na období
1.1.2016 – 31.12.2021
- podání žádostí o dotace v roce 2016:
- Ministerstvo kultury :
Obecní knihovna – nákup PC a čtečky na evidenci knih, cena 17.000,- Kč, z toho dotace 15.000,Kč
- POV 2016 :
Areál před bytovkami : vybudování přístřešků na popelnice v areálu před bytovkami,
oprava zastropení krytu septiku před bytovkou č.p. 78, vybudování odstavné plochy před
bytovkou č.p. 78, terénní úpravy
- POV 2016 – společný projekt obcí Mikroregionu Vlachovo Březí :
oprava křížku na návsi včetně úpravy nejbližšího okolí
- Ministerstvo pro místní rozvoj – Oranžová stuha :
areál „U Rybníka“ - vybavení herním mobiliářem a dobudování mlatových ploch v areálu
-

podpis smluv o získání dotací z programu POV:
Veřejné prostranství „Před bytovkami“
Vybavení do areálu „U Rybníka“
Cena hejtmana a Oranžová stuha 2015

-

proplacení faktur společnosti KVINT:
- proplacení faktur společnosti KVINT:
- zastropení septiku u bytovky č.p. 77 – 73.653,- Kč s DPH
- zpevnění plochy před č.p.bytovkou č.p. 77 – 108.682,- Kč s DPH
- zhotovení dětského hřiště – areál před bytovkami – 62.344,- Kč

-

rozpočtové opatření č. 6

Ověřil:

Kateřina Pudivítrová

…….………………………….

Jana Marešová

……….……………………….

…………………………………
Josef L á c h a

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

starostka
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