Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 9. září 2013
Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef
Brouček
Omluven: xxx
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Stanislav Kahuda, Vlasta Tišlerová

Program:
1. Záměr pronájmu pozemků
2. Projednání prodeje vodojemu Modřice
3. Změna č. 1 územního plánu Chlumany
4. Den seniorů
5. Žádost – spolupráce při vydání zpěvníku regionálních písní
6. Ostatní
1. Záměr pronájmu pozemků
Zastupitelstvo obce projednalo s přítomnými manželi Schneedorferovými, Chlumany 18 o nelegálním
vybudování dřevěného přístřešku na obecním pozemku. Pronájem byl schválen na základě písemné žádosti
pouze za účelem uskladnění palivového dřeva. Záměr č. 4/2013 o pronájmu pozemku byl zveřejněn na úřední desce a

1.1.

elektronické úřední desce
ve dnech od 13.5.2013 do 29.5.2013 . Pronájem pozemku byl schválen na VJZ dne 26.6.2013. Do příštího VJZ budou

vyřešeny podmínky pro uzavření nájemní smlouvy.
1.2.

ZO schválilo pronájem pozemku č. 379/6 o výměře 693 m2 na umístění převozného včelínu pana Jana
Škopka, Chlumany 87. Záměr pronájmu pozemku byl zveřejněn na ÚD a el.ÚD ve dnech 14.8.2013 až
30.8.2013.ZO nemá k nájmu další připomínky a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na dobu do 5 let, tj. Do
31.12.2018.

2. Projednání prodeje vodojemu Modřice
Zastupitelstvo obce se seznámilo s žádostí majitelů pozemku na němž je umístěn vodojem Modřice a projednalo
získané znalecké posudky na cenu vodojemu (2 posudky = 2 odhadní ceny + cena obvyklá). Podrobné porovnání obou
znaleckých posudků pro zastupitelstvo obce zpracoval a zastupitele s tímto seznámil p. Novák.

Návrh: prodej vodojemu Modřice schválit za odhadní cenu 81.000,- Kč.
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo podání nabídky na od prodej vodojemu Modřice za odhadní cenu ve výši
81.000,- Kč.
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3. Změna č. 1 územního plánu Chlumany
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo vydání Veřejné vyhlášky ke Změně č. 1 územního plánu Chlumany.
Návrh: vydat Veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy – Změna č.1 územního plánu Chlumany.
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce schválilo vydání Veřejné vyhlášky – opatření obecné povahy – Změna č.1
územního plánu Chlumany.
4. Den seniorů
Starostka obce seznámila ZO s konáním Dne seniorů 4.10.2013 v místní restauraci. Program – praktický seminář
Trénování paměti pro seniory, harmonikář, občerstvení.
ZO nemělo připomínky.
5. Žádost – spolupráce při vydání zpěvníku regionálních písní
Starostka obce seznámila ZO s písemnými požadavky a podmínkami na spolupráci obce při vydání Zpěvníku
regionálních písní Prachaticka.
ZO konstatovalo, že předložená písemná nabídka je nejasná, pověřilo starostku obce k dalšímu jednání, požádá o
doplnění popř. obec nabídne odkup dohodnutého počtu výtisků připravovaného zpěvníku.

6. Ostatní
Starostka obce informovala o:
- programu Chlumanského trhu – 5.10.2013 – prezentace starých řemesel
- získaná dotace – obdržená smlouva od Jč. kraje na úpravu obecního prostoru nad kapličkou
- obdržených cenových nabídkách na nákup štěpkovače dřeva
- konání předčasných voleb do Poslanecké sněmovny PČR dne 25.- 26.10.2013
- platnost vyhlášky o volném pohybu domácích zvířat na veřejném prostranství
Zapsal: Josef Lácha ………………………………
Ověřil:

Stanislav Kahuda

…….………………………….

Vlasta Tišlerová

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 9. září 2013
Usnesení č. 10/13
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bez připomínek:
-

cenovou nabídku na odprodej vodojemu Modřice majitelům pozemku pod vodojemem Modřice za odhadní cenu
81.000,- Kč

-

vydání Veřejné vyhlášky – opatření obecné povahy – Změna č.1 územního plánu Chlumany

Ověřovatel:

Stanislav Kahuda

…….………………………….

Vlasta Tišlerová

……….……………………….

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

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