Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany,
které se konalo dne 2. prosince 2013
Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák,
Stanislav Kahuda, Josef Brouček
Omluven: xxx
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Josef Novák, Stanislav Kahuda

Program:
1. POV – oprava veřejného prostranství nad kapličkou – info, fakturace
2. Projekty 2014 – žádosti
3. Rozpočtové opatření č. 7/2013
4. Nákup štěpkovače – proplacení faktury
6. Ostatní
1. POV – oprava veřejného prostranství nad kapličkou – info, fakturace
Zastupitelstvo obce projednalo průběh akce financované z grantového programu POV 2013 – akce
proběhla dle plánu, bez zpoždění a komplikací, předložená faktura - cena dle původní nabídky
vícenákladů tj. 139.150,- Kč.

Návrh: schválit proplacení faktury
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo proplacení faktury v částce 139.150,- Kč za provedenou
opravu veřejného prostranství nad kapličkou.

2. Projekty 2014 – žádosti
A/Mikroregion Vlachovo Březí + POV (Program obnovy venkova) 2014 – obec má možnost
podat žádost o 70% dotaci (30% finanční spoluúčast obce) na herní prvek (venkovní mobiliář) do
odpočinkové zóny obce k rybníku. Jedná se o certifikovanou venkovní dětskou houpačku (2x) se
skluzavkou. Předpokládaná cena 61.100,- Kč.
Návrh: žádost podat
Hlasování: 5 pro/ 2 – Brouček, Novák se zdrželi hlasování/ 0 proti
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Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo účast a finanční spoluúčast v projektu v rámci
Mikroregionu Vlachovo Březí - POV 2014. V rámci projektu bude pořízen dětský venkovní
herní prvek do areálu u rybníka – dvouhoupačka se skluzavkou.
B/POV (Program obnovy venkova) 2014 – projednána možnost podat žádost o dotaci na
vybudování dřevostavby – objektu pro volnočasové aktivity včetně kamenné plochy s ohništěm a
nášlapného kamenného chodníčku – v areálu u Chlumanského rybníka. Dřevostavba je součástí
projektu „areálu pro volnočasové aktivity“, který byl zastupitelstvem v minulosti již schválen.
Předběžná cena činí 801.000,- Kč, z toho max.dotace z POV činí 200.000,- Kč a spoluúčast obce
činí 601.000,- Kč. Je reálný předpoklad, že vysoutěžená cena na základě výběrového řízení bude
nižší.
Návrh: žádost o dotaci podat
Hlasování: 5 pro/ 1 – Tišlerová se zdržela hlasování/ 1 – Brouček proti vybudování
dřevostavby
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti – projektu v rámci POV 2014 na
vybudování dřevostavby – objektu pro volnočasové aktivity včetně kamenné plochy s ohništěm a
nášlapného kamenného chodníčku – v areálu u Chlumanského rybníka.
C/ Ministerstvo životního prostředí – projednána možnost podat žádost o dotaci na projekt v
oblasti veřejné zeleně a prostranství zahrnující : ošetření stromů na obecních pozemcích (kácení
a ošetření lip, ošetření dubů, kácení vrby u bytovek, vysazení nových stromů), vytvoření
okrasných květnatých luk v obci, vytvoření vrbových prvků u rybníka (vrbová zástěna na mobilní
WC, vrbový tunel), 3 dřevěné architektonické prvky ke hřišti, lavičky, dostavba mlatové cesty.
Předběžná celková kalkulovaná cena činí zhruba 936.722,- Kč z toho dotace z MŽP činí 80% a
spoluúčast obce činí 20%.
Návrh: žádost podat
Hlasování: 6 pro/ 0 – nikdo se nezdržel hlasování/ 1 – Brouček proti podání projektu
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti – projektu na Ministerstvo životního
prostředí.
3. Rozpočtové opatření č. 7/2013
ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 7/2013 – neinvestiční přijaté transfery, příjmy z pronájmu
pozemků a nepředvídatelné výdaje.
Návrh: Rozpočtové opatření č. 7/2013 schválit
Hlasování: 7/0/0
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Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2013.
4. Nákup štěpkovače – proplacení faktury
ZO projednalo fakturaci za dodaný štěpkovač. Cena dle objednávky činí 59.884,- Kč
Návrh: schválit proplacení faktury
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo proplacení faktury ve výši 59.884,- Kč za dodaný
štěpkovač.

5. Ostatní
ZO projednalo a schválilo:
- konečný návrh smlouvy, zpracovaný Mgr. Půbalem, s manželi Marešovými na odkup
vodojemu Modřice a pověřilo starostku jejím podpisem
-

návrh p. Douši na pronájem nevyužitého pozemku č. 62/2 v jeho vlastnictví (travní porost
za budovou obecního úřadu vč. vjezdu) za cenu 4,-Kč za 1m 2 ročně. Po provedeném
hlasování (7/0/0) zastupitelstvo souhlasilo s návrhem - pronajmout pozemek za
navrhovanou cenu s podmínkou, že po uplynutí dohodnuté doby pronájmu bude mít obec
na pronajatý pozemek předkupní právo. ZO pověřilo starostku obce k projednání celé
záležitosti s p. Doušou

-

žádost obce na získání církevních artefaktů (křížků, kapliček, poutních míst) na cizích
pozemcích do vlastnictví obce. Žádost zpracuje starostka obce a přílohu tj. katastrální
mapu s vyznačením těchto míst zpracuje p. Novák

-

návrh smluv se společností EON na vybudování přípojných míst (kapliček) na
plánovaných stavebních parcelách (5 parcel) na „Dražkách za Škopků“. ZO pověřilo
starostku obce k podpisu těchto smluv

-

provedení inventarizace majetku k 31.12.2013. Starostka obce pověřila inventarizační
komisi (Lácha – předseda, Kahuda, Brouček - členové) k provedení inventarizace

-

žádost o povolení umožnění výjezdu z parcely pana Fiedlera na obecní komunikaci
( parcela č. 883 v k.ú. Chlumany) . Schvalující stanovisko zašle starostka obce

-

možnost vybudovat elektrickou přípojku (kapličku) na parcelu tržiště. ZO pověřilo
starostku obce k projednání celého záměru se společností EON
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Starostka obce informovala ZO o:
-

jednání s Povodím Vltavy (p. Hron) ve věci rekultivace (opravy) koryta potoka
protékajícím obcí – potok zarůstá, kamenné dláždění je pobořené či již vůbec není, hrozba
záplav při povodni. Další jednání – návrh řešení havarijního stavu na začátku roku 2014

-

úspora elektrické energie při čerpání vody za rok 2013 ve vyčíslené výši 80.000,- Kč –
vznikl přeplatek, který bude obci vrácen a snížena záloha. Hlavním důvodem úspory je
výměna čerpadla a vyčištění vrtu v roce 2013

-

vyčíslených nákladech od Mgr. Půbala za právní zastupování obce v soudním sporu s obcí
Pěčnov o určení vlastníka lesů. Náklady činily 7.496,- Kč. ZO k vyčísleným nákladům
nemělo připomínky. Obec obdrží fakturu

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Josef Novák

…….………………………….

Stanislav Kahuda

……….……………………….

Příloha č. 1
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 2. prosince 2013
Usnesení č. 12/2013
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bez připomínek:
-

proplacení faktury v částce 139.150,- Kč za provedenou opravu veřejného prostranství nad
kapličkou (akce z programu POV 2013)

-

účast a finanční spoluúčast v projektu v rámci Mikroregionu Vlachovo Březí - POV
2014. V rámci projektu bude pořízen dětský venkovní herní prvek do areálu u rybníka –
dvouhoupačka se skluzavkou

-

podání žádosti – projektu v rámci POV 2014 na vybudování dřevostavby – objektu pro
volnočasové aktivity - včetně kamenné plochy s ohništěm a nášlapného kamenného
chodníčku – v areálu u Chlumanského rybníka

-

žádosti – projektu na Ministerstvo životního prostředí

-

Rozpočtové opatření č. 7/2013

-

proplacení faktury v částce 59.884,- Kč za dodaný štěpkovač

-

provedení inventarizace majetku k 31.12.2013

-

konečný návrh smlouvy, zpracovaný Mgr. Půbalem, s manželi Marešovými na odkup
vodojemu Modřice a pověřilo starostku jejím podpisem

-

návrh smluv se společností EON na vybudování přípojných míst (kapliček) na
plánovaných stavebních parcelách (5 parcel) na „Dražkách za Škopků“. ZO pověřilo
starostku obce k podpisu těchto smluv.

Ověřil:

Josef Novák

…….………………………….

Stanislav Kahuda

……….……………………….

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

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