Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo
dne 25. března 2019
Přítomni: Kateřina Pudivítrová, Josef Novák, Jana Marešová, Lenka Čužnová, Petr Rapčáni,
Přemysl Půbal, Lenka Škopková
Zapisovatel: Josef Novák
Ověřovatelé zápisu: Petr Rapčáni, Jana Marešová
Program:
1. Ustanovení náhradníka do ZO, složení slibu
2. Volba předsedy finančního výboru a člena finančního výboru
3. Projednání odpovědnosti za lesní hospodářství a kronikáře obce
4. Žádost o zatrubnění otevřeného příkopu
5. Žádost o zřízení veřejného osvětlení před č.p. 94
6. Žádost o pokácení vrby u potoka
7. Žádost o povolení překopu a položení PVC
8. Žádost o vodovodní přípojku v nebytovém prostoru – Chlumany 60, obchod
9. Informace, různé
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky ke změně či doplnění programu jednání.
1. Ustanovení náhradníka do ZO, složení slibu
Zastupitelstvo obce projednalo ustanovení náhradníka z kandidátky SNK 2018 Lenky Škopkové
za p. Vladimíra Šímu, který se vzdal mandátu. Starostka obce vyzvala Lenku Škopkovou ke
složení slibu. Před složením slibu starostka upozornila, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Členka neodmítla složit slib ani nesložila slib s výhradou.
2. Volba předsedy finančního výboru a člena finančního výboru
Zastupitelstvo obce projednalo volbu nového předsedy finančního výboru za p. Vladimíra Šímu.
Starostka obce vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy finančního
výboru. Člen zastupitelstva Přemysl Půbal navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru
paní Janu Marešovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh: zvolit Janu Marešovou do funkce předsedy finančního výboru
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce zvolilo jako Janu Marešovou do funkce předsedy finančního
výboru
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Starostka obce vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhu pátého člena finančního výboru.
Členka zastupitelstva Lenka Čužnová navrhla zvolit členem finančního výboru pana Přemysla
Půbala.
Návrh: zvolit Přemysla Půbala členem finančního výboru.
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: pan Přemysl Půbal byl zvolen členem finančního výboru.
3. Projednání odpovědnosti za lesní hospodářství a kronikáře obce
Zastupitelstvo obce pověřilo pane Přemysla Půbala zodpovědným za oblast lesního hospodářství.
Zastupitel obce projednalo a schválilo pokračování pana Vladimíra Šímy ve funkci kronikáře
obce. Vladimír Šíma informoval zastupitelstvo obce s osnovou, způsobu zápisu a vedení kroniky
obce.
4. Žádost o zatrubnění otevřené stoky
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o zatrubnění části stoky na pozemku obce par. č. 377/1 a
par. č. 912/3. Stoka je na hranici pozemku, kde probíhá stavba rodinného domu, čímž omezuje
vstup na tento pozemek. Zastupitelstvu obce byl žadatelem předložen položkový rozpočet ve výši
25.785,-Kč bez DPH
Návrh: stoku zatrubnit a uhradit částku za materiál ve výši 21.785,-Kč bez DPH, stavební práce
bude hradit žadatel.
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo žádost a proplacení části nákladů ve výši 21.785,-Kč
bez DPH
5. Žádost o zřízení veřejného osvětlení před č.p. 94
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o zřízení osvětlení před rodinným domem č.p. 94.
Návrh: žádost schválit
Hlasování: 0/7/0
Konstatování: zastupitelstvo obce neschválilo žádost o zřízení veřejného osvětlení z důvodu již
připravovaného veřejného osvětlení v této oblasti.
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6. Žádost o pokácení vrby u potoka
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pokácení vrby na pozemku obce par. č. 925/6 na břehu
potoka, za účelem prosvětlení místa a samotěžby dřeva.
Návrh: žádost schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: schválilo pokácení vrby
7. Žádost o povolení překopu a položení potrubí z PVC
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o povolení překopu obecního pozemku par. č. 705/1
v místě před rodinným domem č.p. 27, za účelem odvedení dešťové vody do obecního rybníka.
Návrh: žádost schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo schválilo žádost s podmínkou uvedení pozemku do původního
stavu.
8. Žádost o vodovodní přípojku v nebytovém prostoru – Chlumany 60, obchod
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o zřízení vodovodní přípojky a zřízení umyvadla
v nebytovém prostoru – Obchod, který je v majetku obce. Za účelem vhodnějšího přístupu
pronajímatele k pitné vodě. Dále zastupitelstvo obce projednalo záměr zakrytí jednoho z oken za
účelem lepšího využití vnitřních prostor obchodu.
Návrh: žádost schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce žádost schválilo v plném znění
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9. Informace, různé
Starostka obce informovala zastupitelstvo o pořízení záložního zdroje zvonění do místní
kapličky. V případě výpadků proudu docházelo k přenastavení časů zvonění.
Starostka obce informovala zastupitelstvo o probíhají sbírce sociálního družstva Diakonie
Broumov, která probíhá v prostorách obecního úřadu od 25.3. – 5.4.2019.
Starostka obce informovala zastupitelstvo se změnou frekvence svozu plastu v obci ze 14denního
na 10denní

Zapsal:

Josef Novák

………………………………

Ověřil:

Petr Rapčáni

……….……………………….

Jana Marešová

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 25.únor 2019
Usnesení č. 3/19
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

volbu předsedy finančního výboru a člena finančního výboru

-

žádost o zatrubnění otevřeného příkopu

-

žádost o zřízení veřejného osvětlení před č.p. 94

-

žádost o pokácení vrby u potoka

-

žádost o povolení překopu a položení PVC

-

žádost o vodovodní přípojku v nebytovém prostoru – Chlumany 60, obchod

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
-

ustanovení nového člena zastupitelstva obce

-

projednání odpovědnosti za lesní hospodářství a kronikáři obce

Ověřil:

Petr Rapčáni
Jana Marešová

……….……………………….
……….……………………….

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

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