Zá p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 27. srpna 2018
Přítomni: Ivana Vlková, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Kateřina Pudivítrová, Josef Novák,
Vladimír Šíma, Josef Lácha
Přítomni – veřejnost: xxx
Omluven: xxx
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Michaela Jůzková, Kateřina Pudivítrová
Program:
1. Projednání záměru prodeje části pozemku
2. Projednání záměru pronájmu části pozemku
3. Projednání Rozpočtového opatření č. 3
4. Schválení proplacení faktury nad 20.000,- Kč
5. Žádost MŠ o předfinancování chůvy
6. Informace, různé
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky ke změně či doplnění programu jednání.
1. Projednání záměru prodeje části pozemku
Zastupitelstvo obce Chlumany projednalo situaci s vlastnictvím parcely č. 379/5, umístění sítí,
historické důvody vzniku parcely, umístěné stavby.
Návrh: záměr prodeje části pozemku č. 379/5 schválit, minimální nabídková cena 25,- Kč za 1m2
Hlasování: 6/0/1 se zdržel - Šíma
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo vyvěšení záměru prodeje části pozemku č. 379/5 za
minimální nabídkovou cenu 25,- Kč za 1m2.
2. Projednání záměru pronájmu části pozemku
Zastupitelstvo obce Chlumany projednalo situaci ve vztahu k části parcely 880/1 před a za
domem čp. 21, výměra dotčené části parcely činí 95 m2.
Návrh: záměr pronájmu části parcely č. 880/1 o výměře 95 m2 schválit za cenu 2,50 Kč za 1m2
ročně.
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Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo vyvěšení záměru pronájmu části parcely č. 880/1 o
výměře 95 m2 za cenu 2,50 Kč za 1m2 ročně.
3. Projednání Rozpočtového opatření č. 3
ZO Chlumany se seznámilo s návrhem a projednalo Rozpočtové opatření č. 3 – mimořádné
finanční operace – oblast kultury, nebytové hospodářství, požární ochrana.
Návrh: Rozpočtové opatření č. 3 schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3
4. Proplacené faktury nad 20.000,- Kč
ZO projednalo a nemělo připomínky k proplacení obdržené faktury s částkou nad 20 tis. Kč:
- Kinematograf bratří Čadíků, fakturovaná cena 24.000,- Kč
5. Žádost MŠ o předfinancování chůvy
ZO projednalo žádost MŠ Chlumany o předfinancování využití chůvy pro 2 leté děti umístěné
v MŠ (kritérium pro schválení). Možnost využití 2 roky, doba předfinancování na 6 měsíců, poté
proběhne vyúčtování a vrácení částky do rozpočtu obce, částka celkem 54.000,- Kč.
Návrh: předfinancování využití chůvy pro 2 leté děti umístěné v MŠ Chlumany částce 54.000,Kč schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo předfinancování využití chůvy pro 2 leté děti
umístěné v MŠ Chlumany částce 54.000,- Kč a převod této částky na účet MŠ Chlumany.
6. Informace, různé
ZO schválilo:
- zřízení věcného břemene – vybudování nové přípojky elektřiny - novostavba Řezníků
- zřízení věcného břemene – vybudování nové přípojky plynu - novostavba Jaroslav Bízek
- opakování vyvěšení záměru prodeje nevyužitého obecního zahradního traktoru za sníženou
cenu - minimální nabídková cena 30.000,- Kč
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Starostka obce informovala ZO o:
- hlášená kontrola KÚ v ČB na dodržování zákonných předpisů o evidenci obyvatel, kontrola
proběhne dne 10.9.2018 od 11:30 hod. Účast Lácha
- proběhlé jednání o možnosti připojení vodovodu k plánované novostavbě – R. Čužnová
- změna bonity pozemku p. Švěchota, týká se žádosti o změnu územního plánu č.2. Po proběhlé
změně bude předáno zpracovateli.
- oprava pergoly MŠ cca 230.000,- Kč – havarijní stav, nutná kompletní výměna nosné
konstrukce, nová podlaha, zastřešení. Dodavatel společnost HOPI S+S. Na opravu terasy bude
vystavena objednávka bez poptávkového řízení.
- rekonstrukce kanalizace u čp. 48 – schůzka se stavebním dozorem a dodavatelem, vícenáklady :
– výměna poškozeného ACUDRAINu a zvýšení odtokové kapacity včetně připojení na nově
vybudovanou kanalizaci
- výběrové řízení na vybudování cyklostezky proběhne v Písku dne 5.9.2018 od 13:00 hod, účast
členů výběrové komise.
- žádost p. Milada Śkabroudová – úhrada nákladů na pořízení a instalaci klimatizace, předloženy
kalkulace. Bude řešeno v rámci rozpočtu v roce 2019.
- zajištění svozu a likvidace elektroodpadu, uzavřená dohoda o spolupráci OTAVA Vacov a
firma RETELA
- oprava poškozené cesty na „Draha“ proběhne cca v září 2018
- organizace a prodejci na Chlumanském trhu v sobotu 1.9.2018

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

Michaela Jůzková

……….……………………….

Kateřina Pudivítrová

……….……………………….
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Příloha č. 1

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 27. srpna 2018
Usnesení č. 9/18
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
- záměr

prodeje části pozemku č. 379/5 za minimální nabídkovou cenu 25,- Kč za 1m2

- záměr pronájmu části parcely č. 880/1 o výměře 95 m2 za cenu 2,50 Kč za 1m2 ročně
- záměr prodeje nevyužitého obecního zahradního traktoru za minimální nabídkovou cenu
30.000,- Kč
- objednávku na opravu havarijního stavu terasy MŠ Chlumany, zhotovitel firma HOPI S+S
- Rozpočtové opatření č. 3
- předfinancování využití chůvy pro 2 leté děti umístěné v MŠ Chlumany částce 54.000,- Kč
- zřízení věcného břemene – vybudování nové přípojky elektřiny - novostavba Řezníkovi
- zřízení věcného břemene – vybudování nové přípojky plynu - novostavba Jaroslav Bízek
Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
-k

proplacené faktuře firmě Kinematograf bratří Čadíků, fakturovaná cena 24.000,- Kč

Ověřil:

Michaela Jůzková

……….……………………….

Kateřina Pudivítrová

……….……………………….

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

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