Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se
konalo dne 16. listopadu 2020
Přítomni: Kateřina Pudivítrová, Josef Novák, Jana Marešová, Lenka Škopková, Veronika
Kotrcová, Petr Rapčáni, Zdeněk Škopek
Zapisovatel: Josef Novák
Ověřovatelé zápisu: Jana Marešová, Petr Rapčáni
Program:
1. Žádosti o pokácení stromů.
2. Souhlas s napojením na TI a napojením na místní komunikaci
3. Projednání návrhu na ČOV + kanalizaci v obci
4. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2021
5. Projednání zpracování nových webových stránek
6. Projednání změny DPH vody
7. Projednání výše poplatků za opad na rok 2021
8. Schválení faktur nad 20tis bez DPH
9. Schválení podání dotace POV na rok 2021
10. Projednání rozpočtového opatření č. 9/2020
11. Schválení podání dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova – místní komunikace
12. Informace, různé
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl výhrady ke
změně či doplnění programu jednání.
1. Žádosti o pokácení stromů
Zastupitelstvo projednalo tři žádosti o pokácení stromů. 13.11. proběhlo místní šetření za účasti
většiny zastupitelstva a projednání dalšího postupu. Na posouzení stavu dřevin bude pozván
odborník v péči o dřeviny.
2. Souhlas s napojením na TI a napojením na místní komunikaci
Zastupitelstvo projednalo souhlas s napojením parc. č. 52/1 a 52/4 k.ú. Chlumany na technickou
infrastrukturu na prac.č. 888/2 k.ú. Chlumany. V souvislosti s osazením ČOV bude vybudována
přívodní kanalizace, která bude napojena na výstup vnitřní kanalizace budoucího RD a kanalizace
odpadní, která bude vyústěna do stávající kanalizace, prostřednictvím které budou přečištěné OV
odváděny do vodoteče.
Zastupitelstvo obce projednalo souhlas s napojením na místní obslužnou komunikaci parc.č.
888/2 a442/4 k.ú.Chlumany (stávající vjezd na pozemek)
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Návrh: udělit souhlas s napojením na TI a udělit souhlas s napojením na místní komunikaci
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo schválilo souhlas s napojením na TI a schválilo souhlas s napojením
na místní obslužnou komunikaci parc.č. 888/2 a 442/4 k.ú. Chlumany
3. Projednání návrhu na ČOV + kanalizaci v obci
Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem na chystanou čističku odpadních vod a kanalizaci a
projednalo jednotlivé připomínky.
4. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2021
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2021. S návrhem
rozpočtu se seznámila finanční komise obce, k rozpočtu neměla žádné připomínky.
Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední
desce.
Návrh: návrh rozpočtu schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu
5. Projednání zpracování nových webových stránek
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na aktualizaci webových stánek obce. Bude osloveno
několik firem, které připraví návrhy a cenové nabídky.
6. Projednání změny DPH vody
Zastupitelstvo obce projednalo změnu sazby DPH. Novela zákona o DPH přeřazuje úpravu a
rozvod vody prostřednictvím sítě a také odvádění a čištění odpadní vody včetně ostatních služeb
souvisejících s těmito činnostmi z první snížené sazby daně do druhé, tedy z původních 15% na
10%. Celková cena vodného se nemění. Rozdíl v sazbě DPH bude převeden do fondu oprav.
7. Projednání výše poplatků za opad na rok 2021
Zastupitelstvo obce se seznámilo s ročními náklady obce na zajištění shromažďování, sběru,
svozu, využití a odstranění odpadu. Výše poplatku, která je stanovený na 500,-Kč za osobu,
zdaleka nepokrývá částku, kterou musí obec vynaložit na pokrytí nákladů.
Návrh: zvýšit místní poplatek za komunální odpad na 700,- za osobu.
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo navýšení poplatku za komunální odpad na 700,- Kč
za osobu.
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8. Schválení faktur nad 20tis bez DPH
Zastupitelstvo obce projednalo a nemělo připomínky k proplacení faktur
-

Josef Krivko – lesní činnost
Václav Fiedler – výměny domovních vodoměrů

- 48.060,- Kč bez DPH
- 36.690,- Kč bez DPH

9. Schválení podání dotace POV na rok 2021
Zastupitelstvo obce projednalo investiční akce na rok 2021 - 5. etapa rekonstrukce objektu čp. 48.
Zastupitelstvo projednalo pověření starostky obce zpracovat žádosti o dotace na spolufinancování
této akce z programu POV.
Návrh: starostku pověřit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce zpracováním žádostí o dotace na
spolufinancování teto akce z POV
10. Projednání rozpočtového opatření č. 9/2020
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo rozpočtové opatření č.9/2020.
11. Schválení podání dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova – místní komunikace
Zastupitelstvo projednalo příkazní smlouvu, jejíž předmětem je zpracování a podání žádosti do
vhodného dotačního titulu, provedení výběrového, popřípadě zadávacího řízení na dodavatele
stavební zakázky Žádost MMR – místní komunikace. Zakázka řeší rekonstrukci místní
komunikace od hasičské zbrojnice směrem k cyklostezce Chlumany – Vlachovo Březí.
Návrh: pověřit starostku obce podpisem příkazní smlouvy
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo pověřilo starostku obce podpisem příkazní smlouvy.
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12. Informace, různé
Starostka obce seznámila zastupitele s žádostí o finanční prostředky pro rok 2021 pro Jihočeské
centrum pro zdravotně postižené a seniory ve výši 2.000,-Kč. Dále pak s žádostí o poskytnutí
příspěvku pro Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích ve výši 5.000,-Kč. Oba příspěvky
obec poskytne.

Starostka a místostarosta obce seznámili zastupitele s probíhající opravou vodovodního řádu
v cestě za vodojemem směrem na Dolní Kožlí. Potrubí bylo porušené na několika místech.
Závada se projevila po rekonstrukci lesní cesty. Na místě vyvěrala voda. Po odkrytí původního
řádu bylo zjištěno, že v místě havárie je část vodovodu vedena v ocelové trubce, která byla
prorezlá. Další úniky vody byly ve spojích ocelové trubky na novější plastové vedení.

Ověřil:

Jana Marešová

……….……………………….

Petr Rapčáni

……….……………………….

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

……………………………………..
Kateřina Pudivítrová
starostka obce
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 16.listopadu 2020
Usnesení č. 11/20
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

Souhlas s napojením na TI a napojením na místní komunikaci

-

Schválení návrhu rozpočtu na rok

-

Projednání výše poplatků za opad na rok 2021

-

Schválení podání dotace POV na rok 2021

-

Schválení podání dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova – místní komunikace

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
-

Žádosti o pokácení stromů.

-

Projednání návrhu na ČOV + kanalizaci v obci

-

Projednání zpracování nových webových stránek

-

Projednání změny DPH vody

-

Schválení faktur nad 20tis bez DPH

-

Projednání rozpočtového opatření č. 9/2020

Ověřil:

Jana Marešová

……….……………………….

Petr Rapčáni

……….……………………….

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

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