Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se
konalo dne 1. července 2019
Přítomni: Kateřina Pudivítrová, Josef Novák, Jana Marešová, Lenka Škopková, Petr Rapčáni,
Přemysl Půbal
Omluveni: Veronika Kotrcová
Věřejnost: Milada Škabroudová
Zapisovatel: Josef Novák
Ověřovatelé zápisu: Přemysl Půbal, Petr Rapčáni
Program:
1. Audit MŠ Chlumany
2. Návrh smlouvy o provedení ověření hospodaření
3. Schválení rozpočtového opatření č. 1
4. Podpora projektu na nákup energie
5. Schválení faktur nad 20.000,-Kč bez DPH
6. Informace, různé
Přítomno 6 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky ke změně či doplnění programu jednání.
1. Audit MŠ Chlumany
Zastupitelstvo obce projednalo písemnou odpověď paní Chromé na výzvu náhrady finančních
prostředků, vyplívající z výsledku auditu v MŠ Chlumany. Paní Chromá odmítla částku uhradit.
Návrh: předat šetření záležitosti České školní inspekci
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předat k dalšímu šetření České školní
inspekci
2. Návrh smlouvy o provedení ověření hospodaření
Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o provedení ověření hospodaření za účelem
pověření starostky obce podpisem smlouvy s firmou ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL
OFFICE s.r.o. Předmětem smlouvy je přezkoumání hospodaření obce Chlumany za rok 2019 a
roky následující, a to ve smyslu ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb. v aktuálním znění o
obcích
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Návrh: pověřit starostku obce podpisem smlouvy
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce podpisem smlouvy
3. Schválení rozpočtového opatření č. 1
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo rozpočtové opatření č. 1
Návrh: Rozpočtové opatření č. 1 schválit
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1
4. Podpora projektu na nákup energie
Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem projektu „Optimalizace nákladů na budoucí nákup
elektrické energie a zemního plynu, pro obec Chlumany včetně příspěvkových organizací
prostřednictvím sdružené poptávky s ostatními obcemi“ Předmětem cenového porovnání je
vyhodnocení cenových nabídek současného dodavatele s vítězem aukce poslední sdružené
poptávky v aktuálním čase.
Předpokladem k akceptaci cenové nabídky je maximální rozdíl ve výši 10% od cen
vysoutěžených v aukční síni. Pokud tato hranice bude překročena, nebude obec cenovou nabídku
akceptovat.
Návrh: pověřit starostku obce k dalšímu jednání a předání podkladů za účelem účasti ve sdružené
poptávce
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce k dalšímu jednání a předání podkladů
za účelem účasti ve sdružené poptávce.
5. Schválení faktur nad 20.000,-kč bez DPH
Zastupitelstvo obce nemělo připomínky k proplacení faktur s částkou nad 20 tis. Kč bez DPH:
Fiedler Václav – instalatérské práce v domě č.p. 48 Chlumany – částka 48.700,- Kč s DPH
Metromedia s.r.o. – reklamní služby v akci Vesnice roku – 37.510,-Kč bez DPH
HOPI S+S s.r.o. – Oprava domu č.p. 48 v Chlumanech – dodávka a montáž vrat – 299.845,54 Kč
bez DPH
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HZ Plzeň spol. s r.o. – prověření správnosti a čerpání fondů u MŠ Chlumany za období leden –
srpen 2018 dle smlouvy – 30.000,- Kč DPH
Doping, spol. s r.o. – vypracování projektové dokumentace k provedení stavby pro akci
„Rekonostrukce cyklostezky Chlumany – Husinec“ – 30.000,- bez DPH
Doping, spol. s r.o. – vypracování projektové dokumentace k provedení stavby pro akci
„Rekonostrukce cyklostezky Chlumany – Vlachovo Březí“ – 50.000,- bez DPH

6. Informace, různé
Starostka obce informovala zastupitelstvo o chystaných kulturních akcích na následující dva
měsíce – trhy, pálení Husa, Kinematograf bratří Čadíků, Konopická
Starostka informovala zastupitelstvo obce o termínech veřejných jednání zastupitelstvo v období
letních prázdnin ve dnech 29.7. a 26.8.
Starostka obce informovala zastupitelstvo obce o proběhnuvší opravě obecní cesty do Kožlí
obecními zaměstnanci

Zapsal:

Josef Novák

…..……………………………

Ověřil:

Přemysl Půbal

……….……………………….
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Petr Rapčáni

……….……………………….

Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 1.července 2019
Usnesení č. 7/19
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

předání auditu MŠ k dalšímu šetření České školní inspekci

-

návrh smlouvy o provedení ověření hospodaření obce Chlumany za rok 2019 a roky
následující

-

schválení rozpočtového opatření č. 1

-

chválení podpory projektu Optimalizace nákladů na budoucí nákup elektrické energie a
zemního plynu, pro obec Chlumany včetně příspěvkových organizací prostřednictvím
sdružené poptávky s ostatními obcemi“ Předmětem cenového porovnání je vyhodnocení
cenových nabídek současného dodavatele s vítězem aukce poslední sdružené poptávky
v aktuálním čase. Předpokladem k akceptaci cenové nabídky je maximální rozdíl ve výši
10% od cen vysoutěžených v aukční síni. Pokud tato hranice bude překročena, nebude
obec cenovou nabídku akceptovat.

-

Proplacení faktur
Fiedler Václav – instalatérské práce v domě č.p. 48 Chlumany – částka 48.700,Kč s DPH
Metromedia s.r.o. – reklamní služby v akci Vesnice roku – 37.510,-Kč bez DPH
HOPI S+S s.r.o. – Oprava domu č.p. 48 v Chlumanech – dodávka a montáž vrat –
299.845,54 Kč bez DPH
HZ Plzeň spol. s r.o. – prověření správnosti a čerpání fondů u MŠ Chlumany za
období leden – srpen 2018 dle smlouvy – 30.000,- Kč DPH
Doping, spol. s r.o. – vypracování projektové dokumentace k provedení stavby pro
akci „Rekonostrukce cyklostezky Chlumany – Husinec“ – 30.000,- bez DPH
Doping, spol. s r.o. – vypracování projektové dokumentace k provedení stavby pro
akci „Rekonostrukce cyklostezky Chlumany – Vlachovo Březí“ – 50.000,- bez
DPH

Ověřil:

Přemysl Půbal

……….……………………….

Petr Rapčáni

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

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