Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 20. prosince 2010
Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček,
Stanislav Kahuda, Josef Novák, Josef Lácha
Omluven: xxx
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková

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

Projekty POV 2011 – schválení
Projekt „Staročeská konopická 2011“ - kultura JK-KÚ – schválení
Schválení rozpočtového provizoria na rok 2011
Schválení dodatku Smlouvy o dílo s firmou KVINT
Inventury 2010
Schválení Nájemní smlouvy s panem Karlem Ládem
Ostatní, závěr

Za návrhovou komisi návrhy předložila Michaela Jůzková, která konstatovala, že je
přítomno 7 zastupitelů obce a zastupitelstvo obce je tedy usnášeníschopné.
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P r o g r a m:
1) Projekty POV 2011 - schválení
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo projekty POV 2011- účel, finanční
náročnost, finanční spoluúčast obce, termíny podání.
− oprava veřejného osvětlení
− Chlumanský trh a KYBY zahrada
− úroky z úvěru
Návrh: projekty financované z POV 2011 podat
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo podání projektů financovaných z POV
2011.
2) Projekt „Staročeská konopická“ - kultra JK-KÚ - schválení
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo podání projektu „Staročeské
konopické 2011“- finance, termíny. V případě schválení bude projekt
spolufinancován z programu kultury JK-KÚ v Českých Budějovicích.
Návrh: projekt „Staročeské konopické 2011“ podat v rámci programu „kultura“ JKKÚ České Budějovice.
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo podání projektu „Staročeské konopické
2011“ do programu „kultury“ JK-KÚ v Českých Budějovicích.
3) Schválení rozpočtového provizoria na rok 2011
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo návrh rozpočtového provizoria na
rok 2011 – zásady financování chodu obce po dobu do schválení rozpočtu obce na
rok 2011.
Hlasování: 7/0/0

2

Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové provizorium na rok 2011
bez připomínek.

4) Schválení Dodatku Smlouvy o dílo s firmou KVINT
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo návrh dodatku Smlouvy o dílo
s firmou KVINT, který řeší prodloužení termínu stavby do 31.10.2011. Důvodem
je posunutí realizace oprav místních komunikací na základě převodu finančních
prostředků MMR do roku 2011.
Návrh: projednaný dodatek smlouvy o dílo s firmou KVINT schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo uzavření dodatku smlouvy o dílo
s firmou KVINT. Pověřilo starostku obce k podpisu dodatku.

5) Inventury za rok 2010
Zastupitelstvo obce projednalo provedení inventarizace majetku obce za rok 2010 –
termíny, vyzvednutí sestav pozemků, složení inventarizační komise. Za včasnost
provedení zodpovídá Ing. Josef Lácha.
Návrh: provést inventarizaci majetku obce do 31.1.2011.
Změna složení inventarizační komise: Ing. Josef Lácha – předseda, Josef Brouček,
Stanislav Kahuda.
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo provedení inventarizace majetku obce
za rok 2010 v termínu do 31.1.2011.
ZO schválilo nové složení inventarizační komise: Ing.Josef Lácha – předseda,
Josef Brouček, Stanislav Kahuda.
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6) Schválení Nájemní smlouvy o dílo s panem Karlem Ládem
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo návrh Nájemní smlouvy na pozemky
v k.ú.Chlumany o celkové rozloze 2236m2.
Návrh: projednaný návrh Nájemní smlouvy s panem Karlem Ládem schválit.
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo uzavření Nájemní smlouvy s panem
Karlem Láden, Chlumany č.p.2. a pověřilo starostku obce jejím podpisem.
7) Ostatní
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) tímto pověřuje starostku obce ke konečnému
úpravě a vyrovnání rozpočtu obce na položkách.
ZO schválilo žádost paní Sýkorové, Chlumany 1 o prominutí poplatku za odpad za
dceru Silvu Graham za rok 2010. Jmenovaná se dlouhodobě nezdržuje na území
České republiky.
ZO bere na vědomí snížení odměn uvolněných a neuvolněných zastupitelů obce od
1.1.2011 o 5 %, a to na základě novely nařízení č.37/2003 přijaté usnesením vlády
č.891.
Na základě nabytí účinnosti zákona č. 280/2009 Sb, daňový řád, od 1.1.2011
zastupitelstvo obce rozhodlo o vydání nové vyhlášky obce o místních poplatcích
dle metodického pokynu. Úprava se týká poplatků ze psů a odpadového
hospodářství.
ZO projednalo a schválilo návrh vyhlášky 01/2011.
ZO schválilo změnu vnitřní organizační směrnice o účetnictví – bod č. 22, vzory
používaných razítek.
ZO schválilo návrh Dohody o finanční podpoře regionálního rozvoje s Občanským
sdružením „CHANCE IN NATURE – LOCAL AKTION GROUP“.
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ZO bylo informováno o převodu finančních prostředků na opravu místních
komunikací, které MMR uskutečnilo na žádost obce. Důvodem je plánovaná
oprava koryta Chlumanského potoka s realizací v roce 2011.
8. Závěr
Příští jednání zastupitelstva obce se uskuteční dne 24. ledna 2011.
Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Michaela Jůzková

…….………………………….

Vlasta Tišlerová

……….……………………….
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Příloha č. 1

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne
20. prosince 2010
Usnesení č. 12/2010
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bez připomínek:
- podání projektů financovaných z POV 2011
- podání projektu „Staročeská konopická 2011“ v rámci dotačního programu
„kultura“ JK-KÚ v Českých Budějovicích
- rozpočtové provizorium na rok 2011
- uzavření dodatku Smlouvy o dílo s firmou KVINT. Pověřilo starostku obce
k podpisu dodatku.
- provedení inventarizace majetku obce za rok 2010 v termínu do 31.1.2011 a
nové složení inventarizační komise: Ing. Josef Lácha – předseda, Josef Brouček,
Stanislav Kahuda
- uzavření Nájemní smlouvy s panem Karlem Láden, Chlumany č.p.2. a pověřilo
starostku obce jejím podpisem.
- žádost paní Sýkorové, Chlumany 1 o prominutí poplatku za odpad 2010 za dceru
Silvu Graham. Jmenovaná se dlouhodobě nezdržuje na území České republiky
- snížení odměn uvolněných a neuvolněných zastupitelů obce o 5 %.
- návrh vyhlášky č. 01/2011 o místních poplatcích
- změnu vnitřní organizační směrnice o účetnictví – bod č. 22, vzory používaných
razítek.
- návrh Dohody o finanční podpoře regionálního rozvoje s Občanským sdružením
„CHANCE IN NATURE – LOCAL AKTION GROUP“.
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Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje:
Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce ke konečné úpravě a vyrovnání
rozpočtu obce na položkách.

Ověřovatel:

Michaela Jůzková

…….………………………….

Vlasta Tišlerová

……….……………………….

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

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