Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 21. října 2013
Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák,
Stanislav Kahuda, Josef Brouček
Omluven: xxx
Zapisovatel: Josef Lácha
Hosté : M.Mareš, J.Marešová
Ověřovatelé zápisu: Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová

Program:
1. Projednání podmínek prodeje vodojemu Modřice
2. Žádost o pronájem pozemků
3. Změna č. 1 územního plánu Chlumany
4. Nákup štěpkovače
5. Stanovení ceny vody s ohledem na zvýšení DPH (+1%)
6. Projekty 2014
7. Rozpočtové opatření č. 3 - 6/2013
8. Ostatní
1. Projednání podmínek prodeje vodojemu Modřice
Zastupitelstvo obce projednalo s přítomnými manželi Marešovými, Chlumany č.p.1 podmínky
prodeje vodojemu Modřice. Prodej byl ZO schválen za odhadní cenu 81.000,- Kč. ZO projednalo
věcné břemeno k prodeji na dodávku vody obci v případě sucha.

Návrh: k prodeji vodojemu Modřice vložit věcné břemeno na dodávku vody obci v případě sucha.
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo prodej vodojemu Modřice s podmínkou zanesení
věcného břemena na dodávku vody obci v případě sucha.
2. Žádost o pronájem pozemků
ZO projednalo žádost pí. Flegerové o pronájem pozemků za účelem vytvoření zahrádky. Jedná se
o pozemky – zahrádka před domem žadatelky a část obecní cesty za domem žadatelky (viz.
zákres v mapě).
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Návrh: zveřejnit záměr pronájmu pozemků za schválených standardních podmínek pronájmu
pozemků ve vlastnictví obce, a to část pozemků v k.ú. Chlumany p.č. 879/1 a 880/1

Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo záměr zveřejnění pronájmu části pozemků v k.ú.
Chlumany p.č. 879/1 a 880/1
3. Změna č. 1 územního plánu Chlumany – proplacení faktur
ZO projednalo a schválilo proplacení faktur souvisejících s pořízením Z měny č. 1 územního plánu
Chlumany - pořizovatel – paní L. Borovková, Český Krumlov, projekční kancelář – SP Studio
s.r.o., Český Krumlov.
Konstatování: zastupitelstvo obce nemělo připomínky k proplacení výše uvedených faktur

4. Nákup štěpkovače
ZO projednalo cenovou nabídku od společnosti LIVA Předslavice na nákup štěpkovače dřeva za
cenu 54.990,- Kč (bez DPH). Při prodeji bude uplatněna 10% sleva.
Návrh: nákup štěpkovače schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo nákup štěpkovače dřeva dle cenové nabídky od
společnosti LIVA Předslavice za cenu 54.990,- Kč (bez DPH). Při prodeji bude uplatněna 10%
sleva.
5. Stanovení ceny vody s ohledem na zvýšení DPH (+1%)
ZO projednalo vliv zvýšení DPH o 1% do ceny vody za rok 2013.
Návrh: cena vody bude stanovena hlasováním ZO, předloženy 2 návrhy a to 18,40 Kč nebo 18,50
Kč za dodaný 1 m3 vody.
Hlasování:

18,40 Kč - pro tuto cenu hlasovali Vlková, Novák, Kahuda
18,50 Kč - pro tuto cenu hlasovali Jůzková, Tišlerová, Lácha, Brouček

Konstatování: zastupitelstvo obce s ohledem na zvýšení DPH schválilo cenu vody pro rok 2013 na
18,50 Kč za dodaný 1 m3 vody.
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6. Projekty 2014
ZO prodiskutovalo návrhy a plány na rok 2014 s ohledem na finanční možnosti obce. Pro
financování projektů do konce volebního období budou využívány dotace a dispoziční finanční
prostředky obce. Do konce volebního období obec nebude čerpat žádný úvěr.

7. Rozpočtová opatření č. 3 - 6/2013
ZO projednalo rozpočtová opatření č. 3 - 6/2013 .
Konstatování: zastupitelstvo obce nemá připomínky k rozpočtovým opatřením č.3- 6/2013
8. Ostatní
ZO souhlasilo s prodloužením nájemní smlouvy s p. Ládem, pronájem pozemku pod cestou za
hasičskou zbrojnicí , a to na dobu 10 let.
Starostka obce informovala ZO o:
- programu Květnaté louky
- přípravě konání předčasných voleb do Poslanecké sněmovny PČR dne 25.- 26.10.2013
- kulturní akce do konce roku 2013 – rozsvícení vánočního stromečku, vánoční trh –
kulturní program, veřejné jednání zastupitelstva obce

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Michaela Jůzková

…….………………………….

Vlasta Tišlerová

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 21. října 2013
Usnesení č. 11/2013
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bez připomínek:
-

prodej vodojemu Modřice za odhadní cenu s podmínkou zanesení věcného břemena na
dodávku vody obci v případě sucha

-

zveřejnění záměru pronájmu části pozemků v k.ú. Chlumany p.č. 879/1 a 880/1

-

proplacení faktur souvisejících s pořízením Z měny č. 1 územního plánu Chlumany pořizovatel – paní L. Borovková, Český Krumlov, projekční kancelář – SP Studio s.r.o.,
Český Krumlov.

-

nákup štěpkovače dřeva dle cenové nabídky od společnosti LIVA Předslavice za cenu
54.990,- Kč (bez DPH). Při prodeji bude uplatněna 10% sleva

-

cenu vody pro rok 2013 na 18,50 Kč za dodaný 1 m3 vody s ohledem na zvýšení DPH

-

Rozpočtová opatření č. 3 - 6/2013

Ověřovatel:

Michaela Jůzková

…….………………………….

Vlasta Tišlerová

……….……………………….

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

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