Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se
konalo dne 10. června 2019
Přítomni: Kateřina Pudivítrová, Josef Novák, Jana Marešová, Lenka Škopková, Petr Rapčáni,
Přemysl Půbal, Veronika Kotrcová
Zapisovatel: Josef Novák
Ověřovatelé zápisu: Lenka Škopková, Veronika Kotrcová
Program:
1. Přezkum hospodaření obce za rok 2018, Hodnotící zpráva za rok 2018, Závěrečný účet
obce za rok 2018
2. Schválení faktur nad 20.tis kč
3. Žádost o pronájem pozemku
4. Žádost o zřízení klimatizace v místní prodejně
5. Účetní uzávěrka za rok 2018
6. Informace, různé
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky ke změně či doplnění programu jednání.
1. Přezkum hospodaření obce za rok 2018, Hodnotící zpráva za rok 2018, Závěrečný účet
obce za rok 2018
ZO projednalo Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2018, Závěrečný účet obce
za rok 2018 a Hodnotící zprávu za rok 2018. Dokumenty byly vyvěšeny na úřední desce a
elektronické úřední desce v termínu: 24.5.2019 až 10.6.2019.
Zastupitelstvo obce schválilo Hodnotící zprávu za rok 2018 a Závěrečný účet za rok 2018.
Zastupitelstvo obce projednalo a uzavřelo projednání Zprávy o přezkumu hospodaření za rok
2018 souhlas bez výhrad a přijalo opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků, které bude zasláno do 15 dnů Oddělení přezkumu hospodaření Krajského úřadu
Jihočeského kraje.
Zpráva o přijatých opatřeních je součástí přílohy tohoto zápisu jednání zastupitelstva.
Návrh: schválit Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2018 a Závěrečný účet za
ro 2018 a Hodnotící zprávu za rok 2018
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce schválilo Hodnotící zprávu za rok 2018 a Závěrečný účet za
rok 2018. Zastupitelstvo obce projednalo a uzavřelo projednání Zprávy o přezkumu hospodaření
za rok 2018 souhlas bez výhrad a přijalo opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků, které bude zasláno do 15 dnů Oddělení přezkumu hospodaření Krajského úřadu
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Jihočeského kraje.
Zpráva o přijatých opatřeních je součástí přílohy tohoto zápisu jednání zastupitelstva.
2. Schválení faktur nad 20.tis kč
Zastupitelstvo projednalo a schválilo proplacení faktur:
Firma VKB Stavby – akce „rekonstrukce cyklostezky Chlumany – Husinec“ částka 584.556,-kč
bez DPH
Firma VKB Stavby – akce „rekonstrukce cyklostezky Chlumany – Vlachovo Březí“ částka
1.632.198,-kč bez DPH
Josef Krivko – lesní práce, manipulace dřeva, částka 81.295,-kč bez DPH
HOPI S+S s.r.o. – akce „Oprava domu č.p. 48, Chlumany“ výměna otvorových prvků – okna,
dveře, částka 155.094,95 kč bez DPH
3. Žádost o pronájem pozemku
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem části pozemku 705/1 a části pozemku 706
v celkové výměře 153 m2, za účelem zajištění průjezdnosti vozidel, zamezení černých skládek a
péče o tento pozemek. Na pozemku proběhly dvě místní šetření za účasti žadatele a majitelů
sousedního pozemku, za účelem vysvětlení a upřesnění podmínek užívání pozemků. Následně
proběhlo jednání s žadatelem a majitelem sousedního pozemku, který měl námitky
k projednávané žádosti.
Návrh: žádost neschválit
Hlasování: 6 pro /1 zdržela se hlasování Kateřina Pudivítrová/0
Konstatování: zastupitelstvo obce neschválilo žádost o pronájem části pozemku 705/1 a části
pozemku 706.
Odůvodnění: dotčená část pozemku 706 tvoří hráz rybníka s volným přístupem veřejnosti,
dotčená část pozemku 705/1 tvoří příjezdovou cestu k dalším soukromým pozemkům, odpad,
který se na pozemku nacházel byl odstraněn, pozemek není určen k parkování vozidel, majitelé
okolních parcel mají možnost k parkování užívat vlastní pozemky, čímž se zajistí průjezdnost.
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4. Žádost o zřízení klimatizace v místní prodejně
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o zřízení klimatizace v místní prodejně.
Návrh: žádost neschválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce žádost o zřízení klimatizace v místní prodejně zamítlo
Odůvodnění: tento rok již investice do obchodu proběhly, další přesunout na následující rok.
Prověření funkčnosti klimatizace prostorách obchodu, velmi frekventované místo, časté větrání.
5. Účetní uzávěrka za rok 2018
Zastupitelstvo obce projednalo účetní uzávěrku za rok 2018.
Návrh: Účetní uzávěrku za rok 2018 schválil
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce schválilo účetní uzávěrku za rok 2018
6. Informace, různé
Starostka obce informovala zastupitelstvo o podepsání návrhu smlouvy o dílo „Odkanalizace
obce Chlumany“ s firmou Provod – Inženýrská společnost s.r.o.
Starostka obce informovala zastupitelstvo o získání dotace pro místní dobrovolné hasiče
neinvestičního charakteru za účelem „doplnění výstroje JPO Chlumany“.

Zapsal:

Josef Novák

………………………………

Ověřil:

Lenka Škopková

……….……………………….

Veronika Kotrcová

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 27.května 2019
Usnesení č. 6/19
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez výhrad:
-

Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 a Hodnotící zprávy za rok 2018

-

Schválení účetní uzávěrka za rok 2018

-

Proplacení faktur
Firma VKB Stavby – akce „rekonstrukce cyklostezky Chlumany – Husinec“
Firma VKB Stavby – akce „rekonstrukce cyklostezky Chlumany – Vlachovo Březí“
Josef Krivko – lesní práce, manipulace dřeva
HOPI S+S s.r.o. – akce „Oprava domu č.p. 48, Chlumany“ výměna otvorových prvků
– okna, dveře

Zastupitelstvo obce po projednání neschválilo:
-

Žádost o pronájem pozemku

-

Žádost o zřízení klimatizace v místním prodejně

Ověřil:

Lenka Škopková

……….……………………….

Veronika Kotrcová

……….……………………….

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

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