Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 11. dubna 2016
Přítomni:

Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Michaela Jůzková,
Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha

Omluven:
xxx
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Josef Novák, Vladimír Šíma
Program:
1. MŠ Chlumany – prázdninový provoz
2. Rozpočet obce na rok 2016 - schválení
3. Ostatní, různé
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky k programu jednání či požadavek na doplnění programu.
Z důvodu přítomnosti p. Potužníka k bod 3. – Ostatní – žádost o prodej pozemku byl tento bod
projednán zastupitelstvem obce přednostně.
1. Žádost o prodej pozemku
ZO projednalo žádost o prodej pozemku – parcela č. 527 v k.ú. Chlumany. S přítomným
žadatelem p. Potužníkem byla celá záležitost prodiskutována, vysvětleny a zdůvodněny záměry
obce s pozemky, žadateli byla jako alternativa doporučena možnost dlouhodobého pronájmu
pozemku.
Návrh: žádost o prodej pozemku zamítnout
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce zamítlo žádost o prodej pozemku – parcela č. 527 v k.ú.
Chlumany.
2. MŠ Chlumany – prázdninový provoz
ZO projednalo uzavření MŠ v termínu od 18.7. do 22.7.2016 z důvodu minimálního zájmu rodičů
o umístění dětí do MŠ v tomto týdnu dle dotazníku (podpisy rodičů), který provedla ředitelka
MŠ. Z celkového počtu 24 dětí projevili rodiče zájem o umístění pouze 3 dětí.
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Návrh: provoz MŠ Chlumany z důvodu minimálního zájmu rodičů v termínu od 18.7. do
22.7.2016 uzavřít
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo uzavření MŠ Chlumany v termínu od 18.7. do
22.7.2016 z důvodu minimálního zájmu rodičů o umístění dětí do MŠ
3. Rozpočet obce na rok 2016 - schválení
Zastupitelstvo obce projednalo návrh zveřejněného rozpočtu obce na rok 2016. Návrh rozpočtu
byl zvěřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce v termínu od 22.3.2016 do 6.4.2016.
Návrh rozpočtu též projednal finanční výbor na své schůzi dne 4.4.2016.
Zveřejněný návrh rozpočtu na rok 2016:
Příjmy : 4.830.600,- Kč
Výdaje : 4.809.000,- Kč
Financování : +21.600,- Kč
Tento zveřejněný návrh rozpočtu bude dodatečně upraven o skutečnosti, které ke dni zveřejnění
nebyly známy.
Důvodová zpráva a přesný soupis změn k úpravě zveřejněného rozpočtu je součástí přílohy
tohoto zápisu.
Návrh: rozpočet obce na rok 2016 schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2016.
4. Ostatní, různé
-

Návrh znaku a praporu
ZO schválilo návrh znaku obce a praporu obce a pověřilo starostku provedením další
administrace vedoucí ke schválení znaku a vlajky Poslaneckou sněmovnou parlamentu
ČR.

-

zastupitelstvo obce schválilo pro realizaci sadových úprav v obci nabídku 3/2016 firmy
Zahrady Pöschl, Prachatice

-

zastupitelstvo obce souhlasí s proplacením faktury za nákup nových stánků od firmy TKF
v celkové výši 73.084,- Kč (záloha 43.850,- Kč), doplatek 29.234,- Kč
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-

Starostka obce informovala ZO o:
- o uskutečněných jednáních k možnosti zarybnění chlumanského rybníka,
možnost rybolovu, nákladná údržba místních vodních ploch, možnost finančních
příspěvků občanů a jejich výše na údržbu těchto vodních ploch
- připravovaném projektu cyklotrasa Chlumany – Vlachovo Březí – přístupové
cesty, vlastníci pozemků, podmínky
- personální oblast – 4 zaměstnanci obce s dotacemi od úřadu práce na 6 měsíců
(termínovaný pracovní poměr) – úklid a údržba veřejných prostranství obce.

-

ZO projednalo připomínky spoluobčanů k nevhodnému chování manželského páru
z bytovky č.p. 78 k hrajícím si dětem ve vymezeném prostoru pro dětské hřiště (před
bytovkou č.p. 78) – časté a opakující se bezdůvodné hlasité slovní napadání dětí. ZO
konstatovalo, že tento manželský pár byl i proti vybudování dětského hřiště v současné
lokalitě.

Zapsal: Josef Lácha ………………………………
Ověřil:

Josef Novák

…….………………………….

Vladimír Šíma

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 11. dubna 2016
Usnesení č. 3/16
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
•
•
•
•
•

rozpočet obce na rok 2016
uzavření provozu MŠ Chlumany z důvodu minimálního zájmu rodičů o umístění
dětí v termínu od 18.7. do 22.7.2016
návrh znaku obce a praporu obce

•

realizaci sadových úprav v obci firmou Zahrady Pöschl, Prachatice

•

proplacení faktury za nákup nových stánků od firmy TKF v celkové výši 73.084,Kč
(záloha 43.850,- Kč), doplatek 29.234,- Kč

Zastupitelstvo obce po projednání zamítlo:
Ověřil:

žádost p. Potužníka o prodej pozemku – parcela č. 527 v k.ú. Chlumany
Josef Novák

…….………………………….

Vladimír Šíma

……….……………………….

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

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