Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 25. března 2013
Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová,
Josef Novák
Omluven: Stanislav Kahuda, Josef Brouček
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Vlasta Tišlerová, Stanislav Kahuda
Program:
1. Rozpočet 2013
2. Záměr prodeje plynárenského zařízení
3. Smlouva EKO-KOM
4. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku
5. Mikroregion Vlachovo Březí – projekt Integrovaná strategie území
6. Projekt LEADER
7. Ostatní
Za návrhovou komisi návrhy předložila Michaela Jůzková, která konstatovala, že je
přítomno 5 zastupitelů obce a zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.
P r o g r a m:

1. Rozpočet 2013
Návrh rozpočtu obce byl zveřejněn na úřední desce dne 11.3.2013, tento návrh byl
sejmut dne 25.3.2013. Návrh rozpočtu předpokládal příjmy rozpočtu ve výši
8.530.625,- Kč, výdaje 4.036.000,- Kč, přebytek 4.494.625,- Kč.
Vyvěšený návrh rozpočtu se liší od rozpočtu schváleného, který má příjmy ve výši
8.602.625,00 Kč a výdaje ve výši 4.108.000,00 Kč, přebytek 4.494.625,- Kč.
Důvodová zpráva k rozdílným výším vyvěšeného a schváleného rozpočtu je
součástí přílohy zápisu.
Přebytek rozpočtu bude v případě potřeby použit na splacení úvěru, dofinancování
dotačních akcí obce, popř. jako finanční rezerva pro roky následující.
Návrh: rozpočet obce na rok 2013 schválit.
Hlasování: 5/0/0
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Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2013 bez
připomínek.
2. Záměr prodeje plynárenského zařízení
ZO projednalo zveřejněný záměr prodeje plynárenského zařízení (jedná se o
veškeré technické zařízení vybudované při plynofikaci obce – potrubí atd.) –
podmínky, cena. Prodej se netýká plechových rozvodných skříněk, které jsou
majetkem občanů Chluman.
Záměr prodeje stavby č.1/2013 byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední
desce ve dnech 19.2.2013 až 7.3.2013.
Zastupitelstvo obce dále projednalo návrh smlouvy společnosti E.ON Distribuce,
a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na odkup plynárenského
zařízení.
Návrh: schválení prodeje plynárenského zařízení a podpis kupní smlouvy
Hlasování: 5/0/0
Konstatování:
Zastupitelstvo obce schválilo prodej plynárenského zařízení na základě
zveřejněného záměru prodeje stavby č. 1/2013 a schválilo také návrh kupní
smlouvy. ZO pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy se společností E.ON
Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

3. Smlouva s EKO-KOM
ZO se seznámilo s návrhem smlouvy s firmou EKO-KOM na zapůjčení nádob na
tříděný odpad – papír, plast, bílé a barevné sklo. Na každý druh odpadu zapůjčení
jedné nádoby.
Návrh: smlouvu na zapůjčení nádob na tříděný odpad schválit
Hlasování: 5/0/0
Konstatování:
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Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu s firmou EKO-KOM na zapůjčení nádob a
pověřilo starostku obce k podpisu této smlouvy.
4. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků
ZO projednalo žádost o pronájem pozemku - části parcely č. 705/2 a 880/1
v k.ú.Chlumany, které se nachází vedle stavební parcely č.59.
Návrh: zveřejnění záměru pronájmu pozemků
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce schválilo zveřejnění záměru pronájmu částí
pozemků č. 705/2 a 880/1 v k.ú.Chlumany, které se nachází vedle stavební parcely
č.59.
5) Mikroregion Vlachovo Březí – projekt Integrovaná strategie území
ZO se seznámilo a projednalo podmínky projektu Integrovaná strategie území.
Projekt pro Mikroregion Vlachovo Březí zpracuje Místní akční skupina – Chance
in nature – Local aktion group. Podmínkou je souhlas se zařazením správního
území obce do území působnosti integrované strategie území regionu CHANCE IN
NATURE – LOCAL ACTION GROUP na období 2014-2020 realizované
občanským sdružením CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP
Návrh: schválit zařazení správního území obce Chlumany do území působnosti
integrované strategie území regionu CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION
GROUP na období 2014-2020 realizované občanským sdružením CHANCE IN
NATURE – LOCAL ACTION GROUP
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce Chlumany schvaluje zařazení správního území
obce Chlumany do území působnosti integrované strategie území regionu
CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP na období 2014-2020
realizované občanským sdružením CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION
GROUP
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6) Projekt LEADER
ZO se seznámilo a projednalo podmínky projektu v rámci 9.výzvy programu
LEADER, získání dotace prostřednictvím mikroregionu na zakoupení stanu
s bočnicemi (rozměr 3 x 6 metrů) na kulturní akce v obci a dále na ozvučovací
soupravu využitelnou rovněž při kulturních akcích v obci.
Návrh: schválit podání žádosti do projektu LEADER
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce Chlumany souhlasí s účastí a podáním žádosti
do 9.výzvy programu LEADER jako člen Mikroregionu Vlachovo Březí.
Zastupitelstvo obce Chlumany souhlasí s finanční spoluúčastí na dotaci projektu ve
výši minimálně 12.164,- Kš ( 30%).
Zastupitelstvo rozhodlo, že v rámci žádosti na „vybavení zájmových organizací,
spolků a obecních objektů“ bude podána za Chlumany žádost na:
1. nůžkový zahradní altán včetně bočnic o rozměru 3x6m
2. ozvučovací soupravu pro kulturní, společenské a sportovní akce v obci
7. Ostatní
Starostka obce informovala o:
- termínu konání veřejné schůze zastupitelstva obce dne 26.4.2013 od 19,00
- lesním hospodářském plánu – bude zpracována poptávka po cenových
nabídkách na hospodaření, poté uzavřena smlouva o dílo
- dohadovací řízení ke změně Územního plánu Chlumany proběhne dne
11.4.2013 na OÚ v Chlumanech
- informace opakované stížnosti jednoho z občanů Chluman na systém
odpadového hospodářství v obci, stížnost je občanem také odeslaná na
krajský úřad. Konstatování obce: tento občan je dlužníkem na poplatku za
svoz odpadů – obec postupuje ve věci vymáhání poplatku standartním
postupem upomínek s upozorněním na možné soudní vymáhání poplatku.
- organizaci a programu Chlumanských trhů v roce 2013
- sdělených závěrech z jednání Honební společnosti Chlumany
ZO projednalo možnosti a způsoby informování občanů, oslovení možných
kandidátů (s dostatečným předstihem) do zastupitelstva obce – Volby 2014.
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Příští pravidelné veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční 29. dubna 2013.
Zapsal:

Josef Lácha

………………………………

Ověřil:

Stanislav Kahuda

…….………………………….

Vlasta Tišlerová

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného
dne 25. března 2013
Usnesení č.4/13
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bez připomínek:
- rozpočet 2013
- prodej plynárenského zařízení a podpis kupní smlouvy se společností E.ON
Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- uzavření smlouvy s firmou EKO-KOM na zapůjčení nádob na tříděný odpad
a pověřilo starostku obce k podpisu této smlouvy
- zařazení správního území obce Chlumany do území působnosti integrované
strategie území regionu CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION
GROUP na období 2014-2020 realizované občanským sdružením CHANCE
IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP
- podáním žádosti do 9.výzvy programu LEADER jako člen Mikroregionu
Vlachovo Březí. Zastupitelstvo obce Chlumany souhlasí s finanční
spoluúčastí na dotaci projektu ve výši minimálně 12.164,- Kš ( 30%).
Zastupitelstvo rozhodlo, že v rámci žádosti na „vybavení zájmových
organizací, spolků a obecních objektů“ bude podána za Chlumany žádost na:
1. nůžkový zahradní altán včetně bočnic o rozměru 3x6m
2. 2. ozvučovací soupravu pro kulturní, společenské a sportovní akce v obci
Ověřovatel:

Vlasta Tišlerová

…….………………………….

Stanislav Kahuda

……….……………………….

…………………………………
Josef L á c h a

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

starostka
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