Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 30. května 2011
Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha, Stanislav
Kahuda
Omluven: Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Josef Novák, Stanislav Kahuda

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stav Fondu oprav a rozvoje vodovodu
Schválení směrnice Fondu oprav a rozvoje vodovodu
Žádost o odkup pozemku – p. V. Důra
Granty 2011 – výběr dodavatelů
Proplacení faktur – stany, silnice
Postup ve věci lesních pozemků
Projednání rozpočtového opatření č. 1
Ostatní, informace, závěr

Za návrhovou komisi návrhy předložil Josef Brouček, který konstatoval, že je
přítomno 5 zastupitelů obce a zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.
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P r o g r a m:
1) Stav Fondu oprav a rozvoje vodovodu
ZO seznámilo a projednalo závěry z kontrolní činnosti Jihočeského kraje v této
oblasti. Zjištěno, že ve fondu je o celkem 4.048,40 Kč méně oproti vykázaným
odebraným m3 vody. Situace je způsobena časovým rozdílem odečtů tohoto
vodoměru a vodoměrů v domácnostech.
Návrh: z rozpočet obce na Fond oprav a rozvoje vodovodu převést částku
4.048,40 Kč
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo převod částky ve výši 4.048,40 Kč
z rozpočtu obce na Fond oprav a rozvoje vodovodu.

2) Schválení směrnice Fondu oprav a rozvoje vodovodu
ZO se seznámilo a projednalo znění směrnice Fondu oprav a rozvoje vodovodu.
Směrnice byla zkonzultována s metodickými pracovníky Jihočeského kraje, nebyly
připomínky, vznik směrnice – závěry kontrolní činnosti Jč. kraje.
Návrh: směrnici Fondu oprav a rozvoje vodovodu schválit.
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo směrnici Fondu oprav a rozvoje
vodovodu.
3) Žádost o odkup pozemku – p. V. Důra

2

ZO se seznámilo a projednalo žádost p. Vl. Důry, Vlachovo Březí o odkup
pozemku parc. č. 913 o výměře 371 m2 v k.ú.Chlumany. Stanovilo prodejní cenu
ve výši 60,-Kč za 1m2. (Viz. dhadní cena pozemků a koryta potoka při prodeji
vodohospodářské správě za účelem vybudování protipovodňového patření.)
Návrh: záměr prodeje obecního pozemku parc. č.913, o výměře 371 m2 v k.ú.
Chlumany po odsouhlasení podmínek žadatelem zveřejnit. Předpokládaná prodejní
cena je 60,- Kč za 1m2 + úhrada nákladů spojených se zaměřením (pokud bude
požadováno), nákladů na zapsání do KN atd.
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce souhlasí s případným zveřejněním záměru
prodeje obecního pozemku parc. č.913 , o výměře 371 m2 v k.ú. Chlumany.
4) Granty 2011 – výběr dodavatelů
ZO projednalo získané Granty v roce 2011:
• Program obnovy venkova
- dotace na úroky – doloženo Českou spořitelnou
- Chlumanský trh a KY.BY zahrady – výběr již proběhl : stany – fa Syta, dřevěné
vybavení zahrady – fa. Burian
- rekonstrukce veřejného osvětlení – poptávka bude zaslána třem dodavatelům
fa.O. Švehla – Malenice, fa. F. Maroušek – Malovice, fa. L. Beibl – Čestice.
- v rámci Mikroregionu Vlachovo Březí - dopravní značení v obci a měřič rychlosti
dodavatel fa RENO Šumava a.s.
• Dotace Jč. kraje
- kultura – Staročeská konopická 2011
- TKB – projekt ozelenění okolí rybníka – čeká se na potvrzení grantu SFŽP
- vybavení zahrady MŠ Chlumany – obec osloví fa. Tomovy parky
- kanalizace „Papšák“ – obec osloví firmy: KVINT Vlachovo Březí s.r.o. , RENO
Šumava a.s., Lesostavby Třeboň a.s. Pobočka Vimperk
Návrh: pro realizaci Grantů 2011 uvedené dodavatele vybrat
Hlasování: 5/0/0
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Konstatování: zastupitelstvo obce souhlasilo s výběrem dodavatelů akcí na získané
Granty 2011:
• Program obnovy venkova
- dotace na úroky – doloženo Českou spořitelnou
- Chlumanský trh a KY.BY zahrady – výběr již proběhl : stany – fa Syta, dřevěné
vybavení zahrady – fa. Burian
- rekonstrukce veřejného osvětlení – poptávka bude zaslána třem dodavatelům
fa.O. Švehla – Malenice, fa. F. Maroušek – Malovice, fa. L. Beibl – Čestice.
- v rámci Mikroregionu Vlachovo Březí - dopravní značení v obci a měřič rychlosti
dodavatel fa RENO Šumava a.s.
• Dotace Jč. kraje
- kultura – Staročeská konopická 2011
- TKB – projekt ozelenění okolí rybníka – čeká se na potvrzení grantu SFŽP
- vybavení zahrady MŠ Chlumany – obec osloví fa. Tomovy parky
• - kanalizace „Papšák“ – obec osloví firmy: KVINT Vlachovo Březí s.r.o. ,
RENO Šumava a.s., Lesostavby Třeboň a.s. Pobočka Vimperk

5) Proplacení faktur
ZO projednalo proplacení faktur. Dodávka prodejních stanů na Chlumanský trh –
platba firmě Syta – doplatek ve výši 44.505,- Kč a oprava komunikací v obci
(likvidace povodňových škod) Kvint Vlachovo Březí s.r.o. – ve výši 4.271.995,Kč.
Návrh: proplacení faktur schválit
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo proplacení faktur - doplatků. Dodávka
prodejních stanů na Chlumanský trh – platba firmě Syta – doplatek ve výši 44.505,Kč a oprava komunikací v obci (likvidace povodňových škod) Kvint Vlachovo
Březí s.r.o. – ve výši 4.271.995,- Kč.
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6) Postup ve věci lesních pozemků – spor s Obcí Pěčnov
ZO se seznámilo s aktuální situací ve sporu, projednalo stanovisko právního
zástupce. Dotčené lesní pozemky jsou historicky dle právní zástupkyně majetkem
Obce Pěčnov, v roce 1994 byly navráceny Obci Chlumany – nikdo tehdy
nerozporoval. Obec Chlumany od této doby s pozemky hospodařila v dobré víře
vlastníka dle stanoveného a schváleného hospodářského plánu.
Návrh: lesní pozemky, které jsou předmětem sporu Obci Pěčnov bezúplatně vydat
s podmínkou, že Obec Pěčnov nebude požadovat žádnou finanční kompenzaci za
provedenou hospodářskou činnost.
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo předložit Obci Pěčnov návrh na
bezúplatné vydání sporných lesních pozemků s podmínkou, že Obec Pěčnov
nebude požadovat žádnou finanční kompenzaci za provedenou hospodářskou
činnost.

7) Projednání rozpočtového opatření č. 1
ZO se seznámilo s předmětem RO č. 1 – zahrnuty změny proti schválenému
rozpočtu na rok 2011.
Návrh: Rozpočtové opatření č. 1 schválit.
Hlasování: 5/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 1.
8) Ostatní, různé
Starostka obce informovala o:
- legislativních požadavcích na Chlumanský trh a KY.BY zahradu – schválen tržní
řád, registrace, živnostenské listy, založení nového účtu na hospodářskou činnost
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- podání žádosti na SFŽP – poskytnutí 100% dotace na ozelenění okolí rybníka
- konání divadelního představení PIKI Volyně
- dopis J. Půbal – žádost o stanovisko k vedení vodovodního řádu obce
- připravované změně Územního plánu obce Chlumany na náklady občanů – p.
Krejsa, p. Předota
- zvýšení příspěvku obce p. F. Škopkovi za denní donášku obědů (pro 4 potřebné
spoluobčany)
- personální změny a náhrada pracovníka
- organizační zajištění Chlumanského trhu v sobotu 4.6.2011
9. Závěr
Příští pravidelné veřejné jednání zastupitelstva obce se uskuteční dne 20. června
2011.

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Josef Novák

Stanislav Kahuda

…….………………………….

……….……………………….
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Příloha č. 1

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany
konaného dne 30. května 2011
Usnesení č. 4/11
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bez připomínek:
- převod částky ve výši 4.048,40Kč z rozpočtu obce na Fond oprav a rozvoje
vodovodu
- Směrnici Fondu oprav a rozvoje vodovodu
- zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku v k.ú. Chlumany parc. č.913 , o
výměře 371 m2
- výběr dodavatelů akcí na získané Granty 2011:
• Program obnovy venkova
- dotace na úroky – doloženo Českou spořitelnou
- Chlumanský trh a KY.BY zahrady – výběr již proběhl : stany – fa Syta, dřevěné
vybavení zahrady – fa. Burian
- rekonstrukce veřejného osvětlení – poptávka bude zaslána třem dodavatelům
fa.O. Švehla – Malenice, fa. F. Maroušek – Malovice, fa. L. Beibl – Čestice.
- v rámci Mikroregionu Vlachovo Březí - dopravní značení v obci a měřič rychlosti
dodavatel fa RENO Šumava a.s.
• Dotace Jč. kraje
- kultura – Staročeská konopická 2011
- TKB – projekt ozelenění okolí rybníka – čeká se na potvrzení grantu SFŽP
- vybavení zahrady MŠ Chlumany – obec osloví fa. Tomovy parky
• - kanalizace „Papšák“ – obec osloví firmy: KVINT Vlachovo Březí s.r.o. ,
RENO Šumava a.s., Lesostavby Třeboň a.s. Pobočka Vimperk
- proplacení faktur - doplatků. Dodávka prodejních stanů na Chlumanský trh –
platba firmě Sita a doplatek firmě KVINT za opravu kominikací v obci (likvidace
povodňových škod).
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- předložení návrhu Obci Pěčnov na bezúplatné vydání sporných lesních pozemků
s podmínkou, že Obec Pěčnov nebude požadovat žádnou finanční kompenzaci za
provedenou hospodářskou činnost
- Rozpočtové opatření č. 1.

Ověřovatel:

Josef Novák

…….………………………….

Stanislav Kahuda

……….……………………….

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

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