Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 21. srpna 2017
Přítomni: Ivana Vlková, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Kateřina Pudivítrová, Josef Novák,
Josef Lácha, Vladimír Šíma
Přítomni – veřejnost: xxx
Omluven: xxx
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Jana Marešová, Michaela Jůzková
Program:
1. Informace o probíhající rekonstrukci – dům č.p. 48
2. Projednání nákupu záložního zdroje - kaplička
3. Schválení proplacení faktur
4. Návrh smlouvy o věcném břemenu
5. Schůzka ke změně územního plánu obce
6. Informace, různé
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky ke změně či doplnění programu jednání.
1. Informace o probíhající rekonstrukci – dům č.p. 48
Starostka obce informovala ZO o postupu prací na rekonstrukci domu č.p. 48 – stav prací a dílčí
fakturace ve výši 140.000,- Kč, vzniklé vícepráce - demolice štítu, vybudování věnce, pobití štítu
cca 84.000,- Kč. Záměr pro rok 2018 rekonstrukce další části objektu – střecha a zeď zahrady +
rekonstrukce kanalizace a vodovodu.
ZO nemělo připomínky k stavu pracím na rekonstrukci domu č.p. 48, k fakturaci a záměrům na
rekonstrukci v roce 2018.
2. Projednání nákupu záložního zdroje – kaplička
ZO projednalo a schválilo nákup záložního zdroje kapličky v hodnotě cca 8.000,- Kč z důvodu
častých výpadků elektřiny a následného zrušení časového nastavení zvonění. Nákup a instalaci
záložního zdroje provede firma Petr Vlk elektro Chlumany.
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3. Schválení proplacení faktur
ZO projednalo a nemělo připomínky k proplaceným fakturám nad 20.000,- Kč:
- HOPI – rekonstrukce domu č.p. 48, fakturovaná částka 140.330,- Kč
-

těžba a přibližování dřeva, uhrazená částka 40.118,- Kč

-

výsadba zeleně – areál před bytovkami, uhrazená částka 97.770,- Kč

-

vícepráce spojené s instalací hracích prvků (dlažba, betony, zemní práce) - veřejné
prostranství „Před bytovkami“ 60.000,- Kč bez DPH.

4. Návrh smlouvy o věcném břemenu
ZO projednalo žádost společnosti E.ON o uzavření smlouvy o věcném břemenu z důvodu vedení
elektrické přípojky po pozemku ve vlastnictví obce – přípojka k RD Jaroslav Bízek
Návrh: žádost společnosti E.ON o uzavření smlouvy o věcném břemenu schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo žádost společnosti E.ON o uzavření smlouvy o
věcném břemenu z důvodu vedení elektrické přípojky po pozemku ve vlastnictví obce – přípojka
k RD Jaroslav Bízek
5. Schůzka ke změně územního plánu obce
Schůzka se uskuteční dne 28.8.2017 od 18,00 hod. v sále místní restaurace. ZO projednalo
žádosti o změnu ÚP jednotlivých žadatelů. Jednotliví žadatelé obdrželi pozvánku na jednání.

6. Informace, různé
ZO schválilo poskytnutí finančního příspěvku Centru zdravotně postižených v Prachaticích ve
výši 1.000,- Kč.
Starostka obce poděkovala za pomoc při organizaci Konopické.
Starostka obce informovala o:
- zamítnuté žádosti o poskytnutí dotace – rekonstrukce lesní cesty směr Kožlí. Žádost bude
opětovně podána v roce 2018 po provedené změně kategorie lesní cesty určené
k rekonstrukci.
-

proběhlé archivaci písemností obce
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-

vandalismus v obci – rozřezaná plastová hadice přívodu vody do KyBy, úmyslně
zkratované veřejné osvětlení při Konopické, úmyslné vypínání elektřiny při Konopické

-

instalace sloupků – zabránění vjezdu aut do areálu před bytovkami

ZO projednalo znečišťování obecní komunikace směr „Papšák“ způsobené stavební technikou při
výstavbě nového rodinného domu (viník je znám, bohužel nelze zveřejnit jeho jméno). Aktuálně
znečištění odplaveno deštěm. V případě opakování znečištění celou záležitost s viníky projedná
ing. Lácha.
ZO opětovně projednalo opakující se případy úmyslného vjezdu osobního automobilu na trávník
před bytovkou č.p. 78 a parkováním na dětském hřišti (zabránění využití hracích prvků dětmi).
Pro informaci občanů Chluman: obec instalovala prvky omezující vjezd vozidel na dětské
hřiště před bytovkou č.p.78. Nejmenovaný občan Chluman za pomoci rodinného příslušníka tyto
prvky přesto překonal a znovu zaparkoval vozidlo na dětském hřišti. Fotodokumentaci těchto
„naschválností“ je založena na obecním úřadu. Každý z občanů, ať si udělá úsudek o koho se
jedná (nelze zveřejnit), úsudek o chování těchto osob a o jejich přístupu činnosti obce ve
prospěch široké veřejnosti, v tomto případě dětí.

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Jana Marešová

……….……………………….

Michaela Jůzková

……….……………………….

3

Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 21. srpna 2017
Usnesení č. 08/17
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

nákup a instalaci záložního zdroje kapličky v hodnotě cca 8.000,- Kč z důvodu častých
výpadků elektřiny

-

žádost společnosti E.ON o uzavření smlouvy o věcném břemenu z důvodu vedení
elektrické přípojky po pozemku ve vlastnictví obce – přípojka k RD Jaroslav Bízek

-

poskytnutí finančního příspěvku Centru zdravotně postižených v Prachaticích ve výši
1.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
- k proplaceným fakturám nad 20.000,- Kč:
- HOPI – rekonstrukce domu č.p. 48, fakturovaná částka 140.330,- Kč
-

těžba a přibližování dřeva, uhrazená částka 40.118,- Kč

-

výsadba zeleně – areál před bytovkami, uhrazená částka 97.770,- Kč

-

vícepráce spojené s instalací hracích prvků (dlažba, betony, zemní práce) - 60.000,- Kč
bez DPH

- k stavu pracím na rekonstrukci domu č.p. 48, k fakturaci a záměrům na rekonstrukci v roce
2018

Ověřil:

Jana Marešová

……….……………………….

Michaela Jůzková

……….……………………….

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

……………………………………..
Ivana Vlková
starostka obce
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