Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo
dne 25. srpna 2014
Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Lácha, Vlasta Tišlerová, Josef Novák,
Stanislav Kahuda, Josef Brouček
Omluven: xxx
Zapisovatel: Josef Lácha
Ověřovatelé zápisu: Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová

Program:
1. Rozpočtové opatření č. 4/2014
2. Proplacení faktur
3. Den seniorů - organizace
4. Ostatní, různé

1. Rozpočtové opatření č. 4/2014
ZO se seznámilo s návrhem rozpočtového opatření – úprava položek v rozpočtovaných příjmech a
výdajích obce.

Návrh: projednání rozpočtového opatření a schválení
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4/2014

2. Proplacení faktur
Zastupitelstvo obce projednalo proplacené faktury:
- firma KVINT – zemní a výkopové práce spojené s výměnou vodovodních uzávěrů, opravy
povrchů – uhrazená faktura 33.370,- firma ELMONN – vybudování veřejného osvětlení na „Papšák, uhrazená faktura 26.753,- Kč

Konstatování: zastupitelstvo nemělo připomínky k proplacení faktur.

3. Den seniorů - organizace
Starostka obce seznámila ZO s programem – konání dne 3.10.2014, exkurze do sklářské huti ve
Vimperku, návštěva pivovaru Vimperk a posezení s živou hudbou, doprava a malé občerstvení
zajištěno pro účastníky z rozpočtu obce.
Konstatování: zastupitelstvo obce nemělo připomínky k organizaci a financování Dne seniorů.
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4. Ostatní, různé
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo:
-

vytvoření trvalkového bezúdržbového záhonu podél KyBy zahrady, v místech vedení a
nově vybudovaných lamp veřejného osvětlení

-

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností E.ON – vybudování vedení
elektrické energie na pozemcích obce, zřízení věcného břemene

Starostka obce informovala o:
-

jednání s p. Předotou, Bavorov – odkoupení pozemku (záměr čističky odpadních vod)

-

jednání s pí. Šimurdovou - závěry z jednání s MěÚ Prachatice, stavebním odborem

-

prezentace Ky.By zahrady v rámci programu Zahrada a park roku 2014, konání v Lednici
na Moravě 12.9.2014, účast 3x zastupitelé

-

distribuci známek opravňujících vývoz odpadu. Platnost od 1.9.2014.

-

dlužnících obce na poplatcích – dlužníci obdrželi písemné výzvy, nezaplaceny poplatky
za svoz odpadu

-

získaných dotacích ve prospěch obce za období uplynulých 8 let – celkem obec získala na
dotacích částku ve výši 26.943.000,- Kč. V této sumě není započtena částka za odprodej
plynového vedení v obci (dalších 4.500.000,- Kč ve prospěch obce)

-

Info o přípravě komunálních voleb – 2 kandidátky v obci – obě jsou sdružení nezávislých
kandidátů, zpracování volebních seznamů, vedení evidence obyvatelstva, nutnost
aktualizovat programové vybavení

-

organizace Chlumanského bramborového trhu 6.9.2014 – organizační zajištění, program

-

jubilea občanů obce – účast zástupců obce

Zapsal: Josef Lácha ………………………………

Ověřil:

Michaela Jůzková,

…….………………………….

Vlasta Tišlerová

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 25. srpna 2014
Usnesení č. 7/2014
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bez připomínek:
-

rozpočtové opatření č. 4/2014

-

proplacení faktur společnosti KVINT a ELMONN

-

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností E.ON – vybudování vedení
elektrické energie na pozemcích obce, zřízení věcného břemene

Zastupitelstvo obce po projednání nemá připomínky k:
-

organizaci a financování Dne seniorů

-

vytvoření trvalkového bezúdržbového záhonu podél Ky.By zahrady, v místech vedení a
nově vybudovaných lamp veřejného osvětlení

Ověřil:

Michaela Jůzková,

…….………………………….

Vlasta Tišlerová

……….……………………….

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

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