Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 27. čevna 2016
Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Josef Novák
Vladimír Šíma, Josef Lácha
Přítomni – veřejnost: M. Kotrc
Omluven: xxx
Zapisovatel: Josef Lácha

Ověřovatelé zápisu: Kateřina Pudivítrová, Michaela Jůzková
Program:
1. Schválení hodnotící zprávy a závěrečného účtu za rok 2015
2. Schválení účetní uzávěrky za rok 2015
3. Schválení výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
4. Hospodaření obce k 31.5.2016
5. Termíny jednání zastupitelstva v srpnu 2016
6. Revize akcí 2016 – objednávky, postupy, připomínky k realizacím
7. Proplacení faktur
8. SDH Chlumany – výběrové řízení vozidlo – jmenování hodnotící komise + ostatní
9. Ostatní, různé
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky k programu jednání či požadavek na doplnění programu.
Z důvodu přítomnosti p. M. Kotrce – podnět k zamezení zaplavování garáže v rodinném domu
přívalovou vodou byla tato záležitost projednána přednostně. Dle sdělení k zaplavování dochází
při přívalových deštích vodou z obecní cesty vedoucí okolo nemovitosti. Provedeno místní
šetření – Lácha, Novák, Šíma.
Závěr projednán v ZO: na náklady obce bude obnoveno zasypané prohloubení krajnice na straně
mezi komunikací a KyBy zahradou k zachycení a odtoku dešťové vody. Vyústění prohloubení
bude provedeno až pod nemovitostí p. Kotrce.
Dále přednostně projednávané záležitosti:
- projednaná záležitost zamezení umisťování kontejneru na bioodpad na obecní pozemek
z důvodu parkování vozidla. Po vzájemné dohodě mezi starostkou obce a vlastníkem
sousedícího pozemku došlo k domluvě a vyřešení celé záležitosti bez nutnosti dalšího
řešení a opatření.
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-

opakované nepovolené parkování vozidla u stolu na stolní tenis (obecní pozemek) +
bezdůvodné verbální napadání hrajících si dětí na dětském hřišti u bytovky č.p. 78:
– opakované stížnosti a podněty na nevhodné chování manželů a jejich
dcery vůči hrajícím si dětem (obyvatelé č.p. 78). Záležitost projednána se závěrem:
bude vybudována bariéra zabraňující vjezdu vozidel na obecní pozemek, do doby
jejího vybudování při zjištěném nepovoleném parkování bude záležitost předána
POLICII ČR
- řešení verbálního (sprostého) napadání hrajících si dětí na dětském hřišti
u č.p. 78 není v kompetenci zastupitelstva obce – v případě pokračujícího
nevhodného chování bude rodičům dětí doporučeno, aby celou záležitost
s těmito spoluobčany řešili domluvou či prostřednictvím přestupkového
řízení

1. Schválení hodnotící zprávy a závěrečného účtu za rok 2015
ZO projednalo hodnotící zprávu a stav závěrečného účtu za rok 2015
Návrh: hodnotící zprávu a závěrečný účet za rok 2015 schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo hodnotící zprávu a závěrečný účet za rok 2015
2. Schválení účetní uzávěrky za rok 2015
ZO projednalo účetní uzávěrku za rok 2015
Návrh: účetní uzávěrku za rok 2015 schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo účetní uzávěrku za rok 2015
3. Schválení výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
Zastupitelstvo obce se podrobně seznámilo s předloženým dokumentem, který byl zveřejněn na
ÚD a elektronické ÚD od 31.5.2016 do 15.6.2016.
Zastupitelstvo obce projednalo a uzavřelo projednání zprávy o Přezkumu hospodaření za rok
2015 souhlasem s výhradami a přijalo opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků, které bude zasláno do 15 dnů Oddělení přezkumu hospodaření Krajského úřadu
Jihočeského kraje.
Zpráva o přijatých opatřeních je součástí přílohy tohoto zápisu jednání zastupitelstva.
Zpráva o plnění přijatých opatření bude zaslána Oddělení přezkumu hospodaření
Krajského úřadu Jihočeského kraje do 31.12.2016.
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Návrh: schválit výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2015 s tím, že budou přijata opatření
k odstranění zjištěných nedostatků
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce projednalo a uzavřelo projednání zprávy o Přezkumu
hospodaření za rok 2015 souhlasem s výhradami a přijalo opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků, které bude zasláno do 15 dnů Oddělení přezkumu hospodaření
Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Zpráva o přijatých opatřeních je součástí přílohy tohoto zápisu jednání zastupitelstva.
Zpráva o plnění přijatých opatření bude zaslána Oddělení přezkumu hospodaření
Krajského úřadu Jihočeského kraje do 31.12.2016.

4. Hospodaření obce k 31.5.2016
ZO projednalo výsledky hospodaření obce k 31.5.2016 dle položek: příjmy - 1.495 tis. Kč,
výdaje 1.482 tis. Kč, stav na účtech 3.406 tis. Kč atd.
Konstatování: zastupitelstvo obce nemělo připomínky k hospodaření obce k 31.5.2016
5. Termíny jednání zastupitelstva v srpnu 2016
ZO se dohodlo na termínech jednání ZO dne 1.8.2016 a 29.8.2016
6. Revize akcí 2016 – objednávky, postupy, připomínky k realizacím
- Přístřešky na popelnice u bytovek – k dispozici dokumentace, není nutné stavební povolení ani
ohlášení stavby, kalkulace
ZO schválilo vybudování přístřešků na popelnice, hlasování 7/0/0
- příprava plochy před bytovkami – oprava poklopu na septiku před č.p. 78, odstranění betonu,
vybudování odstavných ploch, nejnižší podaná cenová nabídka od společnosti KVINT
ZO schválilo realizaci úpravy plochy před bytovkami společností KVINT - oprava poklopu na
septiku před č.p. 78, odstranění betonu, vybudování odstavných ploch, hlasování 7/0/0
- dovybavení areálu u rybníka – cesta, hrací prvky, obdrženy 2 cenové nabídky
ZO schválilo realizaci dovybavení areálu u rybníka – cesta, hrací prvky společností Green
engineering s.r.o., hlasování 6 pro/0 proti/ 1 – zdržel se hlasování Šíma
- vybudování mlatové cesty okolo hřiště - areál u rybníka (cesta, obrubníky,odvodňovací koryto),
na základě poptávky obdrženy 3 cenové nabídky.
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ZO schválilo vybudování mlatové cesty okolo hřiště - areál u rybníka (cesta, obrubníky, koryto)
společností RENO, hlasování 7/0/0
7. Proplacení faktur
ZO se seznámilo s proplacenými fakturami s částkou nad 20 tis. Kč
- přibližování dřeva
- firma Pešlová – osázení okrasných záhonů v obci
- firma Pexídr – nákup sazenic stromků pro zalesnění
- Hobytech – nákup motorové pily a křovinořezu
ZO nemělo připomínky k proplaceným fakturám.
8. SDH Chlumany – výběrové řízení vozidlo – jmenování hodnotící komise + ostatní
ZO stanovilo termín výběrového řízení na nákup zásahového vozidla pro SDH Chlumany na
13.7.2016.
Výběrová komise – Škopek P., Kotrc F., Novák J., Šíma V., náhradníci: Pudivítrová K.,
Škabroud P.
9. Ostatní, různé
Žádost SBD Husinec o odkup pozemku mezi bytovkou č.p. 78 a chodníkem (pozemek podél
nemovitosti)
Návrh: žádost projednána s návrhem k zamítnutí
Hlasování: 6 proti prodeji pozemku / 1 pro prodej pozemku – Šíma / 0 - zdržel
Konstatování: zastupitelstvo obce zamítlo žádost SBD Husinec o odkup pozemku mezi
bytovkou č.p. 78 a chodníkem (pozemek podél nemovitosti)
- ZO projednalo a stanovilo závazná pravidla pro rybolov na obecním rybníku v době od
1.7.2016 do 15.11.2016. Proti povolení rybolovu hlasoval p. Šíma s návrhem na uspořádání akce
pro občany – výlov rybníka.
- ZO projednalo Rozpočtové opatření č.1/2016
Starostka obce informovala:
- organizace Chlumanských trhů dne 2.7.2016
- organizace Kinematografu bratří Čadíků 8. – 11.7.2016, program zveřejněn na stránkách obce
- nákup PC a čtečky do knihovny – bude vystavena objednávka
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- obdržená kalkulace na vybudování kanalizace na dešťovou vodu (trasa Školník-KrbečkůHarvalík-Schneedorfer – vyústění v potoce u Sýkorů). Kalkulace 162.000,- Kč. ZO souhlasilo
s realizací.
- ZO schvaluje pořízení měřiče rychlosti a jeho umístění ve směru z Vlachova Březí

Zapsal: Josef Lácha ………………………………
Ověřil:

Kateřina Pudivítrová

…….………………………….

Michaela Jůzková

……….……………………….

Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 27. června 2016
Usnesení č. 4/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

hodnotící zprávu a závěrečný účet za rok 2015

-

účetní uzávěrku za rok 2015

-

realizaci akcí plánovaných na rok 2016
- vybudování přístřešků na popelnice
- úpravu plochy před bytovkami společností KVINT - oprava poklopu na septiku
před č.p. 78, odstranění betonu, vybudování odstavných ploch
- dovybavení areálu u rybníka – cesta, hrací prvky společností Green engineering
s.r.o.
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- vybudování mlatové cesty okolo hřiště - areál u rybníka (cesta, obrubníky,
koryto) společností RENO
-

termín výběrového řízení na nákup zásahového vozidla pro SDH Chlumany na 13.7.2016.
Výběrová komise – Škopek P., Kotrc F., Novák J., Šíma V., náhradníci Pudivítrová K.,
Škabroud P.

Zastupitelstvo obce projednalo a uzavřelo projednání zprávy o Přezkumu hospodaření za rok
2015 souhlasem s výhradami
a přijalo opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, které bude zasláno do 15 dnů
Oddělení přezkumu hospodaření Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Zpráva o přijatých opatřeních je součástí přílohy tohoto zápisu jednání zastupitelstva.
Zpráva o plnění přijatých opatření bude zaslána Oddělení přezkumu hospodaření
Krajského úřadu Jihočeského kraje do 31.12.2016.

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
-

k hospodaření obce k 31.5.2016

-

k proplaceným fakturám za:
- přibližování dřeva
- firma Pešlová – osázení okrasných záhonů v obci
- firma Pexídr – nákup sazenic stromků pro zalesnění
- Hobytech – nákup motorové pily a křovinořezu

Zastupitelstvo obce projednalo
- rozpočtové opatření č.1/2016

Zastupitelstvo obce po projednání zamítlo:
-

žádost SBD Husinec o odkup pozemku mezi bytovkou č.p. 78 a chodníkem (pozemek
podél nemovitosti)
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Ověřil:

Kateřina Pudivítrová

…….………………………….

Michaela Jůzková

……….……………………….

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

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