Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 29. července 2013
Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Brouček
Obyvatelé : Helena Švehlová
Omluven: Josef Lácha
Zapisovatel: Ivana Vlková
Ověřovatelé zápisu: Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová

Program:
1. POV – terasa COV – průběh + schválení faktur
2. vodojem Modřice – posudek č.2
3. žádost – paní Vincíková
4. info Změna č.1 územního plánu Chlumany
5. servis VO
6. ostatní

1. POV – terasa COV – průběh + schválení faktur
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo průběh projektu – rekonstrukce pergoly na terase Centra občanské
vybavenosti včetně faktur k této akci. Dodatečně byla schválena ještě oprava elektroinstalace a výměna světel na
terase a pergole.

Návrh: schválit průběh projektu a proplacení faktur
Hlasování: pro 6/ proti 0/ zdržel(a) se 0
Konstatování: Zastupitelstvo obce nemá připomínky k průběhu projektu Rekonstrukce pergoly na terase
Centra občanské vybavenosti včetně dodatečné opravy elektroinstalce a výměny světel a souhlasí
s proplacením faktur.
Podrobný soupis dodavatelských faktur je součástí přílohy tohoto zápisu.
2. vodojem Modřice – posudek č.2
Zastupitelstvo obce se seznámilo s posudkem č.2 (předloženým spolumajitelkou pozemku pod stavbou vodojemu
paní Janou Marešovou) – na ocenění vodojemu Modřice – na základě zveřejněného záměru prodeje.
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Návrh: analýza a porovnání obou posudků
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce pověřilo člena zastupitelstva J.Nováka analýzou a srovnáním obou posudků.
Zastupitelstvo se bude dále záležitostí prodeje vodojemu zabývat na příštím zastupitelstvu.
3. žádost – paní Vincíková
Zastupitelstvo obce se seznámilo se žádostí paní Růženy Vincíkové, zastupující Spolek přátel školy Základní
školy Prachatice, o finanční příspěvek na vydání Regionálního zpěvníku lidových písní z Prachaticka.
Návrh: schválit/neschválit žádost o finanční příspěvek
Hlasování: 5/0/1 (MJ)
Konstatování: Zastupitelstvo obce prostřednictvím zastupitelky M.Jůzkové požádá o doplnění žádosti
o konkrétní údaje – náklad, potvrzené obce, rozsah zpěvníku, podíl obcí... a poté znovu projedná žádost.
4. info Změna č.1 územního plánu Chlumany
Starostka obce I.Vlková informovala o průběhu řízení ke Změně č.1 územního plánu. Veřejné projednávání
návrhu se uskuteční v Chlumanech 20.8.2013 v 10,00 hodin.
Hlasování: nehlasováno
5. servis VO
Starostka obce I.Vlková informovala zastupitele o ukončení činnosti dosavadního správce VO v Chlumanech
pana O.Švehly z důvodu pozastavení živnostenského oprávnění.
Zastupitelstvo obce po diskusi schválilo návrh nového správce - firmu ELMONN spol. s r.o., Nádražní 52,
Prachatice. Zároveň schválilo objednávku opravy sloupku a rozvaděče pro VO Chlumany.
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce schválilo nového správce VO v Chlumanech firmu ELMONN spol. s r.o.,
Nádražní 52, Prachatice a objednávku opravy sloupku a rozvaděče pro VO Chlumany.
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6. OSTATNÍ
6.1
Zastupitelstvo obce schválilo podpis smluv s Krajským úřadem Jihočeského kraje na projekty z POV :
 „Rekonstrukce Centra občanské vybavenosti – dt8 úroky z úvěru“
 „Oprava pergoly na terase Centra občanské vybavenosti na parcele KN st. 105 k.ú. Chlumany“
6.2.
Starostka obce I.Vlková informovala ZO o stavu jednání s obcí Pěčnov a jejich právní zástupkyní ohledně
požadavků obce Pečnov na náhradu škod na lesních pozemcích.

6.3.
Zastupitelstvo obce obdrželo žádost od pana Jana Škopka, bytem Chlumany č.p.87 na odkup/pronájem
obecního pozemku p.č. 379/6 v k.ú.Chlumany.
Hlasování: 6/0/0
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 379/6 v k.ú. Chlumany.
6.4.
Zastupitelstvo obce nemá připomínky k akci Oprava kanalizační přípojky, dům č.p.78, Chlumany, kterou
bude provádět Stavební a bytové družstvo Prachatice se sídlem v Husinci.
6.5.
Zastupitelstvo obce souhlasí s proplacením faktury firmě KVINT s.r.o. na akci „ odvodnění obecního
pozemku u školky“ ve výši 25.882,- Kč
6.6.
projednání připomínek k realizaci projektu POV – Oprava zpevněné plochy v prostoru nad kapličkou
Jednání zastupitelstva obce se zúčastnila paní H.Švehlová – spolumajitelka domu č.p. 59 s připomínkami k
projektu opravy zpevněné plochy a požadavky řešení povrchu plochy s ohledem na :
 zajíždění traktoru do dvora domu po dotčené ploše
 možnou kluzkost povrchu
 pohyb po ploše na invalidním vozíku ( požadován větší formát odseků, případně jejich osázení do
betonu po celé ploše vjezdové plochy směřující do dvora)
 špatné odklízení sněhu
Konstatování : Zastupitelstvo obce Chlumany bude plánované práce na opravě zpevněné plochy nad
kapličkou konzultovat se stavebním úřadem a dále firmou KVINT , která zakázku realizuje tak, aby bylo
dosaženo akceptovatelného výsledku.
Zapsala:

Ivana Vlková

………………………………

Ověřil:

Michaela Jůzková

…….………………………….

Vlasta Tišlerová

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 29. července 2013
Usnesení č. 9/13
Zastupitelstvo obce :
 nemá připomínky k průběhu projektu Rekonstrukce pergoly na terase Centra občanské vybavenosti
včetně dodatečné opravy elektroinstalce a výměny světel a souhlasí s proplacením faktur.
 schválilo nového správce VO v Chlumanech firmu ELMONN spol. s r.o., Nádražní 52, Prachatice a
objednávku opravy sloupku a rozvaděče pro VO Chlumany
 schválilo podpis smluv s Krajským úřadem Jihočeského kraje na projekty z POV :
„Rekonstrukce Centra občanské vybavenosti – dt8 úroky z úvěru“
„Oprava pergoly na terase Centra občanské vybavenosti na parcele KN st. 105 k.ú. Chlumany“
 rozhodlo o zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 379/6 v k.ú. Chlumany
 nemá připomínky k akci Oprava kanalizační přípojky, dům č.p.78, Chlumany, kterou bude provádět
Stavební a bytové družstvo Prachatice se sídlem v Husinci
 souhlasí s proplacením faktury firmě KVINT s.r.o. na akci „ odvodnění obecního pozemku u školky“
ve výši 25.882,- Kč


vyslechlo připomínky k projektu opravy zpevněné plochy a požadavky na řešení povrchu uplatňované
spolumajitelkou č.p. 59 paní Helenou Švehlovou

Ověřovatel:

Michaela Jůzková

…….………………………….

Vlasta Tišlerová

……….……………………….

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