Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo
dne 3. prosince 2018
Přítomni: Kateřina Pudivítrová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Lenka Čužnová, Petr Rapčáni,
Přemysl Půbal
Přítomni – veřejnost: xxx
Omluven: Jana Marešová,
Zapisovatel: Josef Novák
Ověřovatelé zápisu: Lenka Čužnová, Přemysl Půbal
Program:
1. Záměr směny pozemku
2. Smlouva o spolupráci s Městem Vlachovo Březí
3. Audit v MŠ Chlumany
4. Vyjádření nesouhlasu a žádost o nápravu
5. Informace, různé
Přítomno 6 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky ke změně či doplnění programu jednání.
1. Záměr směny pozemku
Zastupitelstvo obce projednalo zveřejnění záměru směny pozemku v KN Chlumany p.č. 925/3 o
rozloze 263 m2 a část pozemku č. 377/7 o rozloze 7 m2 za část pozemku p.č. 377/1 o rozloze 157
m2. Rozdíl m2, tj. 113 m2 bude odkoupen za cenu 100,-Kč/m2
Návrh: záměr za těchto podmínek zveřejnit
Hlasování: 6/0/0
2. Smlouva o spolupráci s Městem Vlachovo Březí
Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o spolupráci, na jejímž základě by obec Chlumany
poskytla Městu Vlachovo Březí finanční příspěvek ve formě spolufinancování nákladů Projektu,
nekrytých poskytnutou dotací, ve výši 10% jejich hodnoty, tzn. cca 35.000,-Kč
Návrh: smlouvu uzavřít
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy
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3. Audit v MŠ Chlumany
Starostka obce informovala zastupitele o záměru zveřejnění výsledků kontroly hospodaření v MŠ
Chlumany a o povinnosti předat celou záležitost k dalšímu šetření právníkovi.
4. Vyjádření nesouhlasu a žádost o nápravu
Zastupitelstvo obce projednalo vyjádření nesouhlasu a žádost o nápravu, které podal zastupitel p.
Vladimír Šíma, týkající se znění zápisů VJZ ze dne:
23.7.2018 – doplnit v odstavci „Přítomni – veřejnost:“ jméno Petr Rapčáni
Návrh: jméno doplnit
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo doplnění zápisu VJZ ze dne 23.7.2018
27.8.2018 – doplnit u bodu č. 6 „oprava pergoly MŠ“ informaci, že se jedná o cenu bez DPH.
Návrh: informaci doplnit
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo doplnění zápisu VJZ ze dne 27.8.2018
10.9.2018 – změnit znění bodu č.3 „Závěr finanční komise“
Návrh: změnit znění bodu
Hlasování: 1 pro (V. Šíma) /2 proti (J. Novák, K. Pudivítrová) /3 zdrželi (P. Půbal, L.
Čužnová, P. Rapčáni)
Konstatování: zastupitelstvo obce změnu znění zápisu neschválilo
24.9.2018 – odebrat v odstavci „Přítomni – veřejnost“ jméno p. Vladimíra Šímy a přidat do části
zápisu „Přítomni“
Návrh: zápis změnit
Hlasování: 2 pro (V. Šíma, P. Půbal) /2 proti (J. Novák, K. Pudivítrová) /2 zdrželi (L.
Čužnová, P. Rapčáni)
Konstatování: zastupitelstvo obce změnu znění zápisu neschválilo
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5. Informace, různé
Zastupitelstvo obce projednalo:
- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 234/14 a 880/1 za
zřízením elektrické přípojky k parc.č. 208/2
- žádost o stanovisko a vyjádření o existenci stávajících podzemních vedení v souvislosti se
zřízením elektrické přípojky na parc.č. 208/2
- starostka obce informovala zastupitele o pronájmu prodejních stánků od Města Vlachovo Březí,
na vánoční trhy dne 14.12.2018

Zapsal:

Josef Novák

………………………………

Ověřil:

Lenka Čužnová

……….……………………….

Přemysl Půbal

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 3.prosince 2018
Usnesení č. 13/18
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

Záměr směny pozemku

-

Smlouvu o spolupráci s Městem Vlachovo Březí

-

Vyjádření nesouhlasu a žádost o nápravu

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
-

Ověřil:

Audit v MŠ Chlumany

Lenka Čužnová
Přemysl Půbal

……….……………………….
……….……………………….

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

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