Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se
konalo dne 5. října 2020
Přítomni: Kateřina Pudivítrová, Josef Novák, Lenka Škopková, Petr Rapčáni, Veronika
Kotrcová, Zdeněk Škopek
Omluveni: Jana Marešová
Zapisovatel: Josef Novák
Ověřovatelé zápisu: Veronika Kotrcová, Zdeněk Škopek
Program:
1. Schválení faktur nad 20.000,-Kč bez DPH
2. Smlouva o dílo
3. Žádost o povolení připojení uzávěru
4. Smlouva o smlouvě budoucí
5. Smlouva o zřízení věcného břemene
6. Rozpočtové opatření č. 7, č. 8
7. Schválení dodatku ke směrnici
8. Informace, různé
Přítomno 6 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
-

servishřiště s.r.o. – oprava a renovace herních prvků
JVPO spol. s r.o. – vybavení pro SDH Chlumany

- 24.650,41 Kč bez DPH
- 36.857,50 Kč bez DPH

2. Smlouva o dílo
Zastupitelstvo obce Chlumany, na doporučení komise, schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
„Úprava veřejné plochy v obci Chlumany“ se společností VKB stavby s.r.o., Buk 51, 383 01
Prachatice, IČ: 02190212, která nabídla nejnižší nabídkovou celkovou cenu 478.698,52 Kč bez
DPH.

Pořadí
firma
vítězn
é
1
VKB stavby s.r.o
Buk 51, 383 01 Prachatice

Cena bez DPH
478 698,52 Kč
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2
3

IČ: 02192012
Stavimperk s.r.o.
U Sloupů 19, 385 01 Vimperk
IČ: 05266441
Reno Šumava stavby s.r.o.
Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
IČ: 28138236

495 796,26 Kč
495 800,00 Kč

Návrh: pověřit starostku podpisem smlouvy
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce podpisem smlouvy o dílo na akci
„Úprava veřejné plochy v obci Chlumany“ se společností VKB stavby s.r.o., Buk51, 383 01
Prachatice, IČ: 02190212
3. Žádost o povolení připojení uzávěru
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o povolení připojení uzávěru vody na odbočce z hlavního
vodovodního řádu k rodinnému domu čp. 73 a přilehlého objektu v k.ú. Chlumany parc. č. 87
Návrh: schválit žádost
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo žádost k připojení uzávěru vody na odbočce hlavního
vodovodního řádu k rodinnému domu čp. 73 a přilehlého objektu v k.ú. Chlumany parc.č. 87
4. Smlouva o smlouvě budoucí
Zastupitelstvo projednalo smlouvu o smlouvě budoucí kupní, Obec Chlumany jako budoucí
prodávající E.ON Distribuce a.s. jako budoucí kupující. Smlouvu se uzavírá z důvodu odkoupení
části pozemku (cca 12 m2) parc.č. 377/2 v majetku obce za účelem stavby trafostanice, typ
kiosková 22/0,4kV.
Návrh: pověřit starostku obce podpisem
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
kupní.
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5. Smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: CP-014340000280/001
pro již existující plynovou přípojku na pozemku parc. č. 878/9 k rodinnému domu č.p. 48.
návrh: pověřit starostku podpisem smlouvy
hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce pověřilo starostku podpisem smlouvy o zřízení věcného
břemene.
6. Rozpočtové opatření č.7/2020
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo rozpočtové opatření č.7/2020.
7. Schválení dodatku ke směrnici
Zastupitelstvo obce projednalo dodatek č.2. ke směrnici číslo 4. Oběh dokladů a zpracování
účetnictví. Účetní jednotka Obec Chlumany časově nerozlišuje náklady na pojištění majetku a
osob, ostatní drobné nákupy probíhající během roku.
Návrh: dodatek schválit
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 2. ke směrnici č. 4.
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8. Informace, různé
Starostka obce informovala zastupitele o možnosti a podmínkách čerpání dotace na realizace
chodníku před rodinným domem č.p. 3
Starostka obce informovala zastupitele o možnosti čerpání dotace na realizaci přípojky vody a
výstavby pevného wc v areálu dřevostavby.
Starostka obce informovala zastupitele o množících se případech vandalismu na parkovišti
v blízkosti bytovek čp. 77,78 a 88. Bylo zaznamenáno několik případů propíchaných pneumatik,
uvolněních šroubů na kolech, poškrábání laku. Zastupitelstvo doporučilo požádat o spolupráci
Policii ČR, častějšími kontrolami a monitorováním zmíněných míst.

Ověřil:

Veronika Kotrcová

……….……………………….

Zděnek Škopek

……….……………………….

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

……………………………………..
Kateřina Pudivítrová
starostka obce
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 5.října 2020
Usnesení č. 9/20
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

smlouvu o dílo na akci „Úprava veřejné plochy v obci Chlumany“

-

žádost o povolení připojení uzávěru

-

smlouvu o smlouvě budoucí

-

smlouvu o zřízení věcného břemene

-

dodatek č.2. ke směrnici č.4.

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
-

schválení proplacení faktur

-

rozpočtové opatření č. 7/2020, č. 8/2020

Ověřil:

Veronika Kotrcová

……….……………………….

Zdeněk Škopek

……….……………………….

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

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