Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se
konalo dne 16. prosince 2019
Přítomni: Kateřina Pudivítrová, Josef Novák, Jana Marešová, Lenka Škopková, Petr Rapčáni,
Veronika Kotrcová, Zdeněk Škopek
Zapisovatel: Josef Novák
Ověřovatelé zápisu: Lenka Škopková, Petr Rapčáni
Program:
1. Schválení faktur nad 20.000,-Kč bez DPH
2. Schválení rozpočtového výhledu na období 2020-2025
3. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
4. Projednání pověření na provádění rozpočtových opatření
5. Rozpočtové opatření č. 7
6. Úprava rozpočtu na položkách
7. OZV o místním poplatku ze psů
8. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
9. OZV o místním poplatku za provoz systému odpadů
10. OZV o stanovení systému odpadů a nakládání s odpadem na území obce Chlumany
11. Záměr pronájmu nebytových prostor místního hostince „U Čůči“
12. Pověření k podání žádosti z POV
13. Pověření k podání žádosti „Podpora venkovských prodejen“
14. Inventarizace majetku za rok 2019
15. Prodloužení nájemní smlouvy – vrt Kožlí
16. Schválení výměny šoupat na hlavním vodovodním řádu
17. Informace, různé
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl výhrady ke
změně či doplnění programu jednání.
1. Schválení faktur nad 20.000,-Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce projednalo a nemělo připomínky k proplacení faktur
- Firma JVPO spol. s.r.o. – nákup výbavy a materiálu pro sbor dobrovolných hasičů
Chlumany, částka 24.161,40 Kč bez DPH
-

Sodexo Pass Česká republika a.s. – nákup stravenek, částka 31.370,- Kč bez DPH

2. Schválení rozpočtového výhledu na období 2020-2025
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtový výhledu obce na období 2020-2025. S návrhem
rozpočtového výhledu se seznámila finanční komise obce, neměla k němu připomínky.
Návrh rozpočtového výhledu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední
desce v termínu od 26.11.2019 do 12.12.2019.
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Návrh: rozpočtový výhled schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na období 2020-2025
3. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
Zastupitelstvo obce projednalo návrh zveřejněného rozpočtu obce na rok 2020. S návrhem
rozpočtu se seznámila finanční komise obce a neměla k němu připomínky.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce v termínu od
26.11.2019 do 12.12.2019.
Zveřejněný návrh rozpočtu byl upraven o výdaje a příjmy uskutečněné mezi vyvěšením návrhu
rozpočtu a jeho schválením. Soupis úprav a rozdílů je součástí přílohy tohoto zápisu.
Rozpočet pro rok 2020 byl schválen v této výši:
příjmy: 8.132.830,00 Kč
výdaje: 9.553.670,00 Kč
financování: -1.420.840,00 Kč
Návrh: rozpočet na rok 2020 schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2020
4. Projednání pověření na provádění rozpočtových opatření
Zastupitelstvo obce projednalo pověření starostky obce k provádění rozpočtových opatření bez
finančního omezení.
Návrh: pověření schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo schválilo pověření starostky obce k provádění rozpočtových opatření
5. Rozpočtové opatření č. 7
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo rozpočtové opatření č.7/2019
Účetní pí. Vlasta Broučková seznámila zastupitele s důvody rozpočtového opatření.
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6. Úprava rozpočtu na položkách
Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce ke konečné úpravě a vyrovnání rozpočtu obce na
položkách pro období 2019 (příjmy: neomezeně, výdaje: do 500tis Kč)
7. OZV o místním poplatku ze psů
Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem Obecně závazné vyhlášky (OZV) o místním
poplatku ze psů, která se mění v souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích.
Součástí změny vyhlášky je navýšení poplatku pro jednoho majitele za jednoho psa na 200,Kč/rok a za každého dalšího psa 400,- Kč/rok.
Návrh: schválit OZV o místním poplatku ze psů
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo OZV o místním poplatku ze psů
8. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem Obecně závazné vyhlášky (OZV) o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, která se mění v souvislosti s novelou zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Návrh: schválit OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo OZV o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
9. OZV o místním poplatku za provoz systému odpadů
Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem Obecně závazné vyhlášky (OZV) o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která se mění v souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích.
Návrh: schválit OZV o místním poplatku za provoz systému odpadů
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo OZV o místním poplatku provoz systému odpadů
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10. OZV o stanovení systému odpadů a nakládání s odpadem na území obce Chlumany
Starostka obce seznámila zastupitele s návrhem Obecně závazné vyhlášky (OZV) o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chlumany, která se mění v souvislosti
s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Návrh: schválit OZV o stanovení systému odpadů a nakládání s odpadem na území obce
Chlumany
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo OZV o stanovení systému odpadů a nakládání s
odpadem na území obce Chlumany
11. Záměr pronájmu nebytových prostor místního hostince „U Čůči“
Starostka obce seznámila zastupitele se skutečností, že ani na třetí vyvěšení záměru o pronájmu
se nepřihlásil zájemce. V návaznosti na tuto skutečnost, zastupitelstvo projednalo návrh na
vyvěšení dalšího záměru pronájmu těchto prostor, za účelem provozování pohostinství. Zároveň
bude podán inzerát na pronájem tohoto prostoru.
Návrh: vyvěsit záměr a podat inzerát na pronájem nebytových prostor
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo vyvěšení záměru a podání inzerátu pronájmu
nebytových prostor.
12. Pověření k podání žádosti z POV
Zastupitelstvo obce projednalo investiční akce na rok 2020 – rekonstrukce elektroinstalace, vody,
kanalizace, příprava topení na objektu čp. 48. Zastupitelstvo projednalo pověření starostky obce
zpracovat žádosti o dotace na spolufinancování těchto akcí z programu POV.
Návrh: starostku pověřit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce zpracováním žádostí o dotace na
spolufinancování těchto akcí z POV
13. Pověření k podání žádosti „Podpora venkovských prodejen“
Starostka obce seznámila zastupitele s možností čerpání finanční dotace z programu Jihočeského
kraje „Podpora venkovských prodejen“ na realizace klimatizace v místní prodejně.
Teplota v místní prodejně v letních měsících je dlouhodobě k prodeji potravin nevyhovující.
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Návrh: pověřit starostku obce podáním žádosti
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce pověřilo starostku podáním žádosti na datace z programu
Jihočeského kraje „Podpora venkovských prodejen“.
14. Inventarizace majetku za rok 2019
Zastupitelstvo obce projednalo zahájení provedení inventarizace majetku obce za rok 2019.
Složení inventarizační komise: Jana Marešová – předseda, Veronika Kotrcová, Zdeněk Škopek –
členové. Zahájení inventarizace 17.12.2019, konec inventarizace k 31.1.2020. Závěrečná zpráva
bude předložena ZO do 10.2.2020 – zodpovídá Jana Marešová
Návrh: provedení inventarizaci majetku obce za rok 2019 zahájit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo zahájení inventarizace majetku obce za rok 2019.
Složení inventarizační komise: Jana Marešová – předseda, Veronika Kotrcová, Zdeněk Škopek –
členové
15. Prodloužení nájemní smlouvy – vrt Kožlí
ZO projednalo a schválilo prodloužení nájemní smlouvy do konce roku 2020 na pozemek
s vybudovaných vrtem (Vrt Kožlí). Cena 1.000,- Kč měsíčně.
Návrh: smlouvu chválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo prodloužení smlouvy
16. Schválení výměny šoupat na hlavním vodovodním řádu
Místostarosta obce seznámil zastupitele s nutností výměny dvou šoupat na hlavním vedení
vodovodního řádu, která neplní svou funkci. První šoupě se nachází v blízkosti čp. 45 a čp. 21,
druhé pod hrází místního koupaliště. Byla dodána cenová nabídka na výměnu 2ks šoupat +
souvisejících prací ve výši 28.350,- Kč.
Návrh: schválit cenovou nabídku
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku na výměnu šoupat, práce budou
realizovány v nejkratším možném termínu
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17. Informace, různé
Starostka obce informovala zastupitele o opravě vstupu do šachty k hlavnímu vedení
vodovodního řádu, který se nachází před čp. 13. Poklop a okolí vstupu do šachty bylo v tristním
stavu a hrozilo nebezpečí dopravní nehody nebo úrazu. Oprava proběhla bez komplikací.
Starostka obce informovala zastupitele o proběhnuvší schůzce týkající se možnosti čerpání
finanční podpory na realizaci veřejné Wifi4EU, podala bližší informace k realizaci a financování
celé akce.
Místostarosta obce informoval zastupitele o místním šetření na základě stížnosti na místního
obyvatele, který údajně zamořuje okolí svého domu kouřem a dehtujícím kotlem. Místní šetření
proběhlo 26.11.2019 za účasti p. J. Nováka, zastupitele p. P. Rapčániho a majitele dotčené
nemovitosti. Šetření bylo zaměřeno na kontrolu kotle, prostoru kotelny a palivo které zmíněný
používá k vytápění nemovitosti. Nebylo shledáno, že by majitel nemovitosti spaloval nežádoucí,
nebo nekvalitní palivo.
Majitel byl upozorněn na to, že je povinen v kotli spalovat jen palivo povolené zákonem,
dodržovat stanovené termíny a postup při čištění kotle. Dále byl upozorněn na to, že zástupce
obce může kontrolu provádět namátkou bez předešlého upozornění majitele.

Zapsal:

Josef Novák

…..……………………………

Ověřil:

Lenka Škopková

……….……………………….

Petr Rapčáni

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 4.listopadu 2019
Usnesení č. 13/19
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez výhrad:
-

Schválení faktur nad 20.000,-Kč bez DPH

-

Schválení rozpočtového výhledu na období 2020-2025

-

Schválení rozpočtu obce na rok 2020

-

Projednání pověření na provádění rozpočtových opatření

-

OZV o místním poplatku ze psů

-

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

-

OZV o místním poplatku za provoz systému odpadů

-

OZV o stanovení systému odpadů a nakládání s odpadem na území obce Chlumany

-

Záměr pronájmu nebytových prostor místního hostince „U Čůči“

-

Pověření k podání žádosti z POV

-

Pověření k podání žádosti „Podpora venkovských prodejen“

-

Inventarizace majetku za rok 2019

-

Prodloužení nájemní smlouvy – vrt Kožlí

-

Schválení výměny šoupat na hlavním vodovodním řádu
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Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky k:
-

Rozpočtové opatření č. 7

-

Úprava rozpočtu na položkách

Ověřil:

Lenka Škopková

……….……………………….

Petr Rapčáni

……….……………………….

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

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