Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 1. února 2016
Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Michaela Jůzková, Jana Marešová, Josef Novák,
Vladimír Šíma, Josef Lácha
Omluven: xxx
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Kateřina Pudivítrová, Michaela Jůzková

Program:
1. Převod prostředků do fondu oprav vodohospodářské infrastruktury
2. Podpis smlouvy o věcném břemeni
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.Žádný ze zastupitelů neměl připomínky
k programu jednání či požadavek na doplnění programu.

1. Převod prostředků do fondu vodohospodářské infrastruktury
Na základě vyčíslení množství odběru podzemních vod a vyúčtování záloh ve vztahu k ČIŽP,
činí odběr podzemních vod za rok 2015 10.500 m3. Na základě směrnice je odvod do fondu 3,Kč za 1m3 odebrané vody.Zastupitelstvo obce schválilo částku ve výši 31.500,- Kč jako
příspěvek za rok 2015 do fondu vodohospodářské infrastruktury, který bude převeden do
31.3.2016.
Návrh: schválit výši příspěvku včetně převodu na účet fondu vodohospodářské infrastruktury.
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo částku ve výši 31.500,- Kč jako příspěvek za rok
2015 do fondu vodohospodářské infrastruktury, který bude převeden do 31.3.2016.

2. podpis smlouvy o zřízení věcného břemene
Na základě žádosti o zřízení nového odběrného místa v areálu „U Rybníka“ zastupitelstvo
souhlasí se zřízením věcného břemene k vedení kabelu NN na pozemcích obce – zakázka
1030027243, Chlumany – u rybníka: kNN přip. 707/2
Návrh: schválit podpis smlouvy o zřízení věcného břemena se společností EON
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - zakázka
1030027243, Chlumany – u rybníka: kNN přip. 707/2 se společností EON.
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Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Kateřina Pudivítrová

…….………………………….

Michaela Jůzková

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 1. února 2016
Usnesení č. 1/16
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

částku ve výši 31.500,- Kč jako příspěvek za rok 2015 do fondu vodohospodářské
infrastruktury, který bude převeden do 31.3.2016.

- podpis smlouvy o zřízení věcného břemene - zakázka 1030027243, Chlumany –
u rybníka: kNN přip. 707/2 se společností EON.

Ověřil:

Kateřina Pudivítrová

…….………………………….

Michaela Jůzková

……….……………………….

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

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