Z á p i s z mimořádného jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 27. května 2019
Přítomni: Kateřina Pudivítrová, Josef Novák, Jana Marešová, Lenka Škopková, Petr Rapčáni,
Přemysl Půbal, Veronika Kotrcová
Zapisovatel: Josef Novák
Ověřovatelé zápisu: Petr Rapčáni, Jana Marešová
Program:
1. Ustanovení náhradníka do ZO, složení slibu
2. Volba předsedy kontrolního výboru a člena kontrolního výboru
3. Schválení smlouvy o úvěru
4. Chválení proplacení faktur
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky ke změně či doplnění programu jednání.
1. Ustanovení náhradníka do ZO, složení slibu
Zastupitelstvo obce projednalo ustanovení náhradníka z kandidátky SNK 2018 pí Veroniky
Kotrcové za pí Lenku Čužnovou, která se vzdala mandátu. Starostka obce vyzvala pí Veroniku
Kotrcovou ke složení slibu. Před složením slibu starostka upozornila, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Členka neodmítla složit slib ani nesložila slib s výhradou.
2. Volba předsedy kontrolního výboru a člena kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce projednalo volbu nového předsedy kontrolního výboru za pí Lenku
Čužnovou.
Starostka obce vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy kontrolního
výboru. Člen zastupitelstva p. Přemysl Půbal navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního
výboru pí Lenku Škopkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh: zvolit pí Lenku Škopkovou do funkce předsedy kontrolního výboru
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce zvolilo pí Lenku Škopkovou do funkce předsedy kontrolního
výboru.
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Starostka obce vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhu třetího člena kontrolního výboru.
Členka zastupitelstva pí Lenka Škopková navrhla zvolit členem kontrolního výboru pí Lenku
Čužnovou.
Návrh: zvolit pí Lenku Čužnovou členem kontrolního výboru.
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: pí Lenka Čužnová byla zvolena členem kontrolního výboru.
3. Schválení smlouvy o úvěru
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo úvěrovou smlouvu č. 0495249149 za účelem
financování stavby „rekonstrukce cyklostezky Chlumany-Vlachovo Březí“ a „rekonstrukce
cyklostezky Chlumany – Husinec“
Návrh: pověřit starostku obce podpisem smlouvy s Českou spořitelnou
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce podpisem úvěrové smlouvy, úvěr bude
uhrazen nejpozději do 10 dnů od obdržení dotace.
4. Schválení proplacení faktur
-

VKB Stavby – stavební práce na akci „Rekonstrukce cyklostezky Chlumany – Vlachovo
Březí CZ.06.4.59/0.0/0.0/16-038/0008006“, částka 260.820,00 Kč bez DPH

-

VKB Stavby – stavební práce na akci „Rekonstrukce cyklostezky Chlumany – Vlachovo
Březí CZ.06.4.59/0.0/0.0/16-038/0008010“, částka 651.075,- Kč bez DPH

9. Informace, různé
Starostka obce informovala zastupitelstvo o chystaných Chlumanských trzích, plánovaném
doprovodném programu a organizaci.
Starostka obce informovala zastupitelstvo o přípravách na celostátní soutěž Vesnice roku a
termínu příjezdu komise.

Zapsal:

Josef Novák

………………………………

Ověřil:

Petr Rapčáni

……….……………………….

Jana Marešová

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 27.května 2019
Usnesení č. 5/19
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

volbu předsedy kontrolního výboru a člena kontrolního výboru

-

schválení přijetí úvěru a pověření starostky obce podpisem úvěrové smlouvy č.
0495249149 s Českou spořitelnou, a.s. za účelem financování stavby „rekonstrukce
cyklostezky Chlumany-Vlachovo Březí“ a „rekonstrukce cyklostezky Chlumany –
Husinec“

-

proplacení faktur firmě VKB stavby na akci „Rekonstrukce cyklostezky Chlumany –
Vlachovo Březí“

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
-

Ověřil:

ustanovení nového člena zastupitelstva obce

Petr Rapčáni

……….……………………….

Jana Marešová

……….……………………….

…………………………………
Josef Novák
místostarosta

……………………………………..
Kateřina Pudivítrová
starostka obce
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