Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 29. srpna 2016
Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Josef Novák, Josef Lácha, Vladimír Šíma
Omluven: Jana Marešová, Michaela Jůzková
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Kateřina Pudivítrová, Vladimír Šíma
Program:
1. Opakování výběrového řízení - dodání hasičského vozidla
2. Proplacení faktur
3. Směna pozemků
4. Schválení rozpočtového opatření č. 2
4. Informace starostky obce
5. Ostatní, různé
Přítomno 5 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky k programu jednání či požadavek na doplnění programu.
1. Opakování výběrového řízení
Členové výběrové komise seznámili ZO s průběhem opakovaného výběrového řízení.
Ve stanoveném termínu podány 2 úplné nabídky na dodání hasičského vozidla zn. FORD a to od:
- Auto Vinkler s.r.o., Písek – cena 948.033,- Kč
- Techsport s.r.o., Brno- cena 901.450,- Kč
Dle kritérií stanovených pro výběrové řízení a na základě seznámení se s protokolem o jednání
hodnotící komise je vítězem VŘ firma Techsport s.r.o., Brno.
ZO souhlasí s výsledkem výběrového řízení na dodání hasičského vozidla zn. FORD a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na akci „Chluamy – Hasiči – DA“ s firmou, TECHSPORT, s.r.o.,
pekařská 33, 602 00 Brno, IČ : 25524135 a pověřuje starostku jejím podpisem.
2. Proplacení faktur
ZO se seznámilo s proplacenými fakturami s částkou nad 20 tis. Kč
- mlatové cesty v areálu u rybníka, společnost RENO, fakturace za 284.558,- Kč
- vybavení areálu herními prvky, společnost Green Engineering, fakturace za 483.927,40 Kč
ZO nemělo připomínky k proplaceným fakturám.
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3. Směna pozemků
Zastupitelstvo obce projednalo protinabídku Zemědělské společnosti Chlumany na návrh směny
pozemků mezi Obcí Chlumany a ZSCH Chlumany. Dokument obsahující návrh směn je přílohou
tohoto zápisu.
Hlasování: 5/0/0
ZO bude dále jdenat o pdmínkách směny ze ZSCH Chlumany.
4. Schválení rozpočtového opatření č. 2
ZO projednalo návrh rozpočtového opatření č. 2 .
Hlasování: 5/0/0
ZO schválilo rozpočtového opatření č. 2.
5. Informace starostky obce
Poškození majetku obce - ZO projednalo poškození betonového poklopu před bytovkou č.p. 78,
viník se nepřihlásil, provedeno šetření na místě, předáno POLICII ČR. – ta záležitost řešit
nebude, nelze prokázat úmysl. ZO má věrohodnou svědeckou výpověď od více spoluobčanů o
události – den a čas události i konkrétní viník. Na náklady obce bude poklop odbornou firmou
opraven a viníkovi bude poslána faktura za opravu. ZO očekává (a všichni početní svědci
události) jak k záležitosti viník přistoupí.
Žádost p. Harvalíka o odstranění havárie (neprůtočnosti) obecní kanalizace – p. Harvalík bude
pozván na jednání na obec, kde bude dohodnut další postup k odstranění havárie.
Starostka obce informovala o :
- kontrola krajského úřadu – proběhla kontrola hospodaření obce – bez závad
- dokončení vybudování cesty u hřiště, provedena instalace elektrických rozvodů
v Dřevostavbě (ZO provedlo se seznámilo a provedlo kontrolu provedených prací na
místě)
- připravovaném Dnu seniorů
- připravované akci 27.9.2016 v areálu U Rybníka
- připravovaném Vítání nově narozených občánků
- přípravě voleb do Krajského zastupitelstva
- plánu prací – terénní úpravy, vybudování přístřešků u č.p. 78, bude provádět společnost
KVINT, práce budou zahájeny 8.9.2016
- čerpání dovelené starostky obce v termínu 8.9. – 16.9.2016
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6. Ostatní, různé
p. Šíma informoval ZO o aktuálním hospodaření v lese – těžba, plán těžby, zalesňování, kultury,
postup prací apod.
ZO nemělo připomínky k hospodaření v rámci lesního hospodářství.

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Kateřina Pudivítrová

…….………………………….

Vladimír Šíma

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 29. srpna 2016
Usnesení č. 6/2016
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

výsledky výběrového řízení na dodání hasičského vozidla zn. FORD a podpis smlouvy s
dodavatelem – firmou TECHSPORT, Brno

-

další jednání o směnu pozemků v majetku obce a Zemědělské společnosti Chlumany

-

rozpočtového opatření č. 2.

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
-

k proplaceným fakturám za:
- mlatové cesty v areálu u rybníka, společnost RENO, fakturace za 284.558,- Kč
- vybavení areálu herními prvky, společnost Green engineering, fakturace za 483.927,40
Kč

-

k hospodaření v rámci lesního hospodářství

Ověřil:

Kateřina Pudivítrová

…….………………………….

Vladimír Šíma

……….……………………….

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

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