Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 21. prosince 2015
Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Vladimír
Šíma, Josef Lácha
Omluven: Josef Novák
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Michaela Jůzková, Vladimír Šíma
Program:
1. Rozpočet 2016 – rozpočtové provizorium
2. Rozpočet 2015 – úprava rozpočtu na položkách
3. Nákup káry – firma LIVA
4. Záměr prodeje pozemku
5. Inventarizace majetku obce 2015
6. Rozpočtové opatření č. 7
7. Ostatní
Přítomno 6 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky k programu jednání či požadavek na doplnění programu.

1. Rozpočet 2016 – rozpočtové provizorium
ZO projednalo návrh rozpočtového provizoria na rok 2016 .
Návrh: rozpočtové provizorium na rok 2016 schválit
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium na rok 2016

3. Úprava rozpočtu na položkách – rozpočet 2015
Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce ke konečné úpravě a vyrovnání rozpočtu obce na
položkách pro rok 2015.

3. Nákup káry – firma LIVA
Starostka obce informovala ZO o nákupu káry za traktor, cena 118.580,- Kč s DPH, zaúčtována v
rámci lesního hospodářství.
ZO nemá připomínky a souhlasí s proplacením faktury .
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4. Záměr prodeje pozemku
ZO projednalo žádost p. Vardanjana, Chlumany č.p.
106 o nákup pozemku - parcela č. 207/31 o výměře 49 m2.
Záměr prodeje byl obcí zveřejněn na úřední desce obce od 10.11.2015 do 25.11.2015. Jedná se o
pozemek ve vlastnictví obce sousedící s nemovitostí č. p. 106 (p. Vardanjan přítomen tohoto
projednávání).
Návrh: prodej pozemku schválit
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku - parcela č. 207/31 o výměře 49 m 2
p. Vardanjanovi, Chlumany č.p. 106.

5. Inventarizace majetku obce 2015
ZO projednalo zahájení provedení inventarizace majetku obce za rok 2015. Složení inventarizační
komise: Lácha – předseda, Marešová, Pudivítrová – členky. Zahájení inventarizace 22.12.2015, konec
inventarizace 31.1.2016. Závěrečná zpráva bude předložena ZO do 15.2.2016 – zodpovídá Lácha.

Návrh: inventarizaci majetku obce za rok 2015 zahájit
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo zahájení inventarizace majetku obce za rok 2015.
Složení inventarizační komise: Lácha – předseda, Marešová, Pudivítrová – členky.

6. Rozpočtové opatření č. 7
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 7 – navýšení příjmových a výdajových položek,
mimořádné příjmy - zaúčtování dotací.

7. Ostatní
ZO projednalo žádost p. Láda o pokácení stromu (lípa u nemovitosti č.p.2).
Důvod: prosychající a padající větve ohrožují okolí stromu i kolemjdoucí.
ZO projednalo:
- návrh na zpracování studie na plánovanou rekonstrukci (revitalizaci) vodní nádrže na Drahách a
odkalovací nádrže, podmínky, kalkulace geodetických prací. ZO se dohodlo, že obec si nechá
zpracovat ještě další nabídku na zaměření.
- personální zajištění chodu obce v roce 2016 – úklid, údržba, KyBy zahrada, lesní hospodářství,
vodní hospodářství
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ZO schvaluje :
- opětovné

podání žádosti o dotaci na výstavbu cyklostezky Chlumany – Vlachovo Březí a

prohlašuje, že v rámci rozpočtu jsou zajištěny vlastní prostředky ve výši odpovídající navrhovanému
podílu města na nákladech akce, které spolu s požadovaným příspěvkem z rozpočtu SFDI pokryjí
100 % nákladů akce.
- nákup kávovaru do kanceláře OÚ
Starostka obce informovala o:
-

obdržené faktuře za nakoupený materiál na zateplení hasičské zbrojnice ve výši 28.637,- Kč.
Zateplení bude provedeno svépomocí členy SDH Chlumany.
ZO souhlasí s proplacením faktury na zateplení hasičské zbrojnice ve výši 28.637,- Kč
umístění nových dvou reklamních cedulí na hasičskou zbrojnici – KyBy zahrada Chlumany,
ubytování U Vyšaty. Stanovený poplatek 1.000,- Kč ročně + DPH.
cyklostezka Chlumany – Vlachovo Březí. Jednání ve věci dne 22.12.2015.
zaměření požární nádrže na návsi. Proveden vklad v KN - vodní plocha.

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Michaela Jůzková

…….………………………….

Vladimír Šíma

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 21. prosince 2015
Usnesení č. 11/15
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
•

rozpočtové provizorium na rok 2016

•

prodej pozemku - parcela č. 207/31 o výměře 49 m2 p. Vardanjanovi, Chlumany č.p. 106

•

zahájení inventarizace majetku obce za rok 2015. Složení inventarizační komise: Lácha –
předseda, Marešová, Pudivítrová – členky

•

rozpočtové opatření č. 7

•

podání žádosti o dotaci na výstavbu cyklostezky Chlumany – Vlachovo Březí a
prohlašuje, že v rámci rozpočtu jsou zajištěny vlastní prostředky ve výši odpovídající
navrhovanému podílu města na nákladech akce, které spolu s požadovaným příspěvkem
z rozpočtu SFDI pokryjí 100 % nákladů akce.

•

Proplacení faktur :
materiál na zateplení hasičské zbrojnice ve výši 28.637,- Kč

kára za traktor, cena 118.580,- Kč s DPH
Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje:
•

Ověřil:

starostku obce ke konečné úpravě a vyrovnání rozpočtu obce na položkách pro rok 2015
Michaela Jůzková

…….………………………….

Vladimír Šíma

……….……………………….

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

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