Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se
konalo dne 25. listopadu 2019
Přítomni: Kateřina Pudivítrová, Josef Novák, Jana Marešová, Lenka Škopková, Petr Rapčáni,
Veronika Kotrcová, Zdeněk Škopek
Zapisovatel: Josef Novák
Ověřovatelé zápisu: Veronika Kotrcová, Zdeněk Škopek
Program:
1. Projednání poplatků za vodu, komunální odpad a psi
2. Projednání stížnosti
3. Rozpočtové opatření 6/2019
4. Smlouva o zřízení věcného břemene
5. Projednání a schválení návrhu rozpočtového výhledu
6. Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2020
7. Informace, různé
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl výhrady ke
změně či doplnění programu jednání.
1. Projednání poplatků za vodu, komunální odpad a psi
Zastupitelstvo obce se seznámilo s ročními náklady obce na vodní hospodářství, příjmy
z poplatků, výše prostředků na fondu oprav. Cena vodného je od roku 2016 stanovena na 20,-Kč
vč. DPH za odebraný 1m3. Dále projednalo náklady na zajištění svozu odpadu.
Návrh: cenu vody a výši poplatku za svoz komunálního odpadu nezvyšovat
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce rozhodlo, že cena vody se pro rok 2020 nebude měnit. Dále
rozhodlo, že výše poplatku za svoz komunálního odpadu zůstane stejná.
Zastupitelstvo obce projednalo výši poplatku za psa, náklady na pytlíky a koše na psí exkrementy
a jejich vývoz, na úklid obce.
Návrh: zvýšit poplatek za jednoho psa na 200,-Kč/rok a za každého dalšího 400,-Kč/rok
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce schválilo navýšení poplatku za prvního psa 200,-Kč/ rok a za
každého dalšího 400,-Kč/rok
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2. Projednání stížnosti
Zastupitelstvo obce projednalo stížnost na místního obyvatele, který údajně zamořuje okolí svého
domu kouřem a dehtujícím kotlem. Stěžovatel má podezření, že dochází ke spalování
nekvalitního paliva ve špatně fungujícím kotli. Zastupitelstvo se rozhodlo pro místní šetření,
kterého se zúčastní p. Josef Novák, p. Petr Rapčáni a občan na kterého je stížnost podána na
dotčeném místě.
3. Rozpočtové opatření č.6
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo rozpočtové opatření č.6/2019
4. Smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku par. č. 377/2
v k.ú. Chlumany, který je v majetku obce, za účelem zřízení energetického zařízení „Příp. STL
k.ú. Chlumany k par. č. 375/2
Návrh: pověřit starostku obce podpisem smlouvy
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce podpisem smlouvy o zřízení věcného
břemene.
5. Projednání a schválení návrhu rozpočtového výhledu
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového výhledu obce na období 2020-2025.
S návrhem rozpočtového výhledu se seznámila finanční komise obce, neměla k němu
připomínky.
Návrh rozpočtového výhledu bude zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední
desce.
Návrh: návrh rozpočtového výhledu schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na období 2020-2025

6. Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2020
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Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2020. S návrhem
rozpočtu se seznámila finanční komise obce, k rozpočtu neměla k němu 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
7. Informace, různé
Starostka obce informovala zastupitele o chystané akci „Rozsvěcování vánočního stromečku“ u
kaplička na návsi obce, která se bude konat 1.12.2019 od 18:00. Na organizaci akce se podílí
zastupitelé obce a sbor místních dobrovolných hasičů.
Starostka obce informovala zastupitele o chystané akci „Česko zpívá koledy“, která se uskuteční
u kapličky na návsi obce 11.12.2019 od 18:00.

Zapsal:

Josef Novák

…..……………………………

Ověřil:

Veronika Kotrcová

……….……………………….

Zdeněk Škopek

……….……………………….

Příloha č. 1
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 4.listopadu 2019
Usnesení č. 12/19
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez výhrad:
-

Projednání poplatků za vodu, komunální odpad a psi

-

Smlouvu o zřízení věcného břemene

-

Projednání a schválení návrhu rozpočtového výhledu

-

Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2020

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky k:
-

Stížnost na místního obyvatele

-

rozpočtové opatření č. 6

Ověřil:

Veronika Kotrcová

……….……………………….

Zdeněk Škopek

……….……………………….

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

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

4

