Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 11. dubna 2011
Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha, Stanislav
Kahuda
Omluven: Josef Novák, Michaela Jůzková
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Vlasta Tišlerová, Stanislav Kahuda

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozpočet obce na rok 2011
Rozpočtový výhled obce 2012 – 2015
Soutěž Vesnice roku
Podpis smlouvy o úvěru
Schválení prodeje obecních pozemků
Ostatní, informace, závěr

Za návrhovou komisi návrhy předložil Josef Brouček, který konstatoval, že je
přítomno 5 zastupitelů obce a zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.

P r o g r a m:
1) Rozpočet obce na rok 2011
Návrh rozpočtu obce byl zveřejněn na úřední desce dne 22.3.2011, tento návrh byl
sejmut dne 7.4.2011. Předpokládané příjmy rozpočtu činí 3.856.450,- Kč, výdaje
3.441.000,- Kč, přebytek 415.450,- Kč – v případě potřeby bude použit na
dofinancování dotačních akcí obce.
Návrh: rozpočet obce na rok 2011 schválit.
Hlasování: 5/0/0
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Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2011 bez
připomínek.
.
2) Rozpočtový výhled obce na rok 2012 – 2015
ZO se seznámilo a projednalo rozpočtový výhled obce na rok 2012 – 2015 – odhad
položkových příjmů a výdajů v jednotlivých letech rozpočtového výhledu.
Návrh: rozpočtový výhled obce na rok 2012 - 2015 schválit.
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled obce
na rok 2012 - 2015.
3) Soutěž Vesnice roku
ZO se seznámilo a projednalo podmínky soutěže.
Návrh: soutěže Vesnice roku 2011 se zúčastnit.
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce souhlasilo s účastí obce v soutěži Vesnice
roku 2011.
4) Podpis smlouvy o úvěru
ZO se seznámilo a projednalo návrh smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou na
zajištění předfinancování akce „Volnočasový areál Chlumany – okolí vodních
nádrží“, na kterou obec získala dotaci z programu LEADER.
Návrh: smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou spořitelnou uzavřít
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce souhlasilo s uzavřením smlouvy o úvěru
s Českou spořitelnou na zajištění předfinancování akce „Volnočasový areál
Chlumany – okolí vodních nádrží“.
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5) Schválení prodeje pozemků „Draha“
Jedná se o pozemky u nových rodinných domů a to konkrétně pozemky mezi
chodníkem (majetek obce) a vykoupenou parcelou pro výstavbu RD (majetek
obyvatel obce). Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo podmínku prodeje
pozemků se zanesením věcného břemene k zajištění přístupu obce v případě
potřeby na tyto pozemky.
Návrh: obecní pozemky odprodat se zanesením věcného břemene.
Hlasování: 4/0/1
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo prodej obecních pozemků s podmínkou
zanesení věcného břemene.
5) Ostatní, informace
Starostka obce ZO informovala o:
- došlé nabídce na likvidaci použitých domácích potravinářských olejů a tuků.
Poplatek obce 2,50 Kč za 1l oleje a 1,20 Kč za 1l tuku, sběrná popelnice pro obec
nebude zpoplatněna
- zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na vybavení SDH Chlumany
- jednání s firmou KVINT – opravy místních komunikací poškozených povodněmi.
Harmonogram prací, omezující podmínky – konání trhů, kanalizace „Papšák“
- možnosti nákupu radaru na měření a zobrazení rychlosti aut projíždějících obcí
- umístění informativních cedulí v obci na květinové a bylinkové záhony
- přihlášených prodejcích na Chlumanské trhy
- zprávě o přidělení dotace z programu Tvorba krajiny a biodiverzity ve zkrácené
výši 100.000,- Kč.
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6. Závěr
Příští pravidelné veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční dne 23. května
2011.

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Vlasta Tišlerová

Stanislav Kahuda

…….………………………….

……….……………………….
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Příloha č. 1

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne
11. dubna 2011
Usnesení č. 4/11
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bez připomínek:
- rozpočet obce na rok 2011
- rozpočtový výhled obce 2012 – 2015
- účast v soutěži Vesnice roku
- uzavřením smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou na zajištění předfinancování
akce „Volnočasový areál Chlumany – okolí vodních nádrží“
- prodej obecních pozemků „Draha“ s podmínkou zanesení věcného břemene
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci na vybavení SDH Chlumany.
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
- zprávu o přidělení dotace z programu Tvorba krajiny a biodiverzity ve zkrácené
výši 100.000,- Kč

Ověřovatel:

Vlasta Tišlerová

…….………………………….

Stanislav Kahuda

……….……………………….

…………………………………
Josef L á c h a
místostarosta

………………………………..
Ivana V l k o v á
starostka
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