Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo
dne 19. listopadu 2018
Přítomni: Kateřina Pudivítrová, Josef Novák, Jana Marešová, Vladimír Šíma, Lenka Čužnová,
Petr Rapčáni, Přemysl Půbal
Přítomni – veřejnost: Radek Brabec
Omluven: xxx
Zapisovatel: Josef Novák
Ověřovatelé zápisu: Přemysl Půbal, Vladimír Šíma
Program:
1. Schválení proplacení faktur
2. Žádost o povolení oplocení
3. Smlouva o právo provést stavbu
4. Žádost o připojení na komunikaci, kanalizaci a obecní vodovod
5. Žádost o připojení na kanalizaci „Papšák“
6. Prodloužení nájemní smlouvy „Ky.By zahrada“
7. Smlouva o zřízení věcného břemene
8. Informace, různé
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl
připomínky ke změně či doplnění programu jednání.
1. Schválení proplacení faktur
ZO projednalo a nemělo připomínky k proplacení obdržených faktur.
- na nákup stravenek pro zaměstnance obce ve výši 31.657,70 Kč
- firma Agrozet České Budějovice, a.s.- na opravu obecního traktoru, fakturovaná cena 59.935,Kč
- firma VKB Stavby-vícepráce při rekonstrukci kanalizace u č.p. 48, fakturovaná cena 71.447,-Kč
- oprava kanalizace u č.p. 48, fakturovaná cena 230.831,- Kč
- oprava obvodové zdi u č.p. 48, fakturovaná cena 238.249,00 Kč
- firma Stavimperk s.r.o.-rekonstrukce komunikace „Chlumany rybník“, fakturovaná cena
301.668,20 Kč
2. Žádost o povolení oplocení
Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Milotových o povolení oplocení části pozemku
parcela č. 705/7.
Návrh: žádost schválit
Hlasování: 7/0/0
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Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo žádost manželů Milotových
3. Smlouva o právo provést stavbu
Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu manželů Řezníkových o právo provést stavbu na cizím
pozemku. Jedná se o stavbu příjezdové komunikace, k plánované stavbě rodinného domu na
parcele č. 55/1, na obecních pozemcích parcely č. 62/21, 62/1 a 62/4. Součástí smlouvy jsou
podmínky, za jakých lze komunikaci vybudovat.
Návrh: smlouvu uzavřít
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy
4. Žádost o připojení na komunikaci, kanalizaci a obecní vodovod
Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Albertových o povolení připojení nemovitosti na
místní komunikaci. Výjezd z parcely č. 208/3 na parcelu č. 880/1.
Návrh: povolení o připojení na komunikaci schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo žádost o povolení na připojení na komunikaci
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky k parcele č.
208/3 a 208/2.
Návrh: povolení o zřízení přípojky schválit s podmínkou, že přípojky bude žadatel hradit na
vlastní náklady a dotčené pozemky uvede do původního stavu
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo žádost o zřízení vodovodní a kanalizační přípojky
5. Žádost o připojení na kanalizaci „Papšák“
Zastupitelstvo projednalo žádost p. Radka Brabce o napojení nemovitosti na parcele č. 83/5 na
obecní kanalizaci. Kanalizace vede pod místní komunikací na parcele č. 883.
Návrh: povolení o připojení schválit s podmínkou, že přípojku bude žadatel hradit na vlastní
náklady a dotčený pozemek uvede do původního stavu.
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo žádost o připojení na obecní kanalizaci.
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6. Prodloužení nájemní smlouvy „Ky.By zahrada“
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na prodloužení nájemní smlouvy uzavřené s p. K. Ládem o
pronájmu pozemku v k.ú. Chlumany parcelní č. 64, se záměrem provozování „Ky.by“ zahrady.
Návrh: smlouvu s p. K. Ládem prodloužit do 31.12.2025 za cenu 1kč/m2 ročně
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce prodloužení obce schválilo
7. Smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene, za účelem zřízení elektrické
přípojky k parcele č. 375/2, oprávněný E.ON Distribuce, a.s.
Návrh: smlouvu schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce smlouvu o zřízení věcného břemene chválilo
8. Informace, různé
Zastupitelstvo obce projednalo:
- povolení a následný pronájem části pozemku parcelní č. 377/2, za účelem krátkodobého
uskladnění materiálu před domem čp. 44
- zastupitel Přemysl Půbal informoval zastupitele o povinnosti obce zřídit jednotku požární
ochrany
- Starostka obce informovala zastupitele o organizaci nejbližších akcí, rozsvěcování vánočního
stromu u kapličky dne 2.12.2018 a chystaných vánočních trzích dne 14.12.2018

Zapsal:

Josef Novák

………………………………

Ověřil:

Přemysl Půbal

……….……………………….
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Vladimír Šíma

……….……………………….

Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 19.listopadu 2018
Usnesení č. 12/18
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

Žádost o povolení oplocení

-

Smlouvu o právo provést stavbu

-

Žádost o připojení na komunikaci, kanalizaci a obecní vodovod

-

Žádost o připojení na kanalizaci „Papšák“

-

Prodloužení nájemní smlouvy „Ky.By zahrada“

-

Smlouva o zřízení věcného břemene

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
- k proplaceným fakturám:
-

Ověřil:

na nákup stravenek pro zaměstnance obce ve výši 31.657,70 Kč
firma Agrozet České Budějovice, a.s.- na opravu obecního traktoru, fakturovaná
cena 59.935,-Kč
firma VKB Stavby-vícepráce při rekonstrukci kanalizace u č.p. 48, fakturovaná
cena 71.447,-Kč
oprava kanalizace u č.p. 48, fakturovaná cena 230.831,- Kč
oprava obvodové zdi u č.p. 48, fakturovaná cena 238.249,- Kč
firma Stavimperk s.r.o.-rekonstrukce komunikace „Chlumany rybník“,
fakturovaná cena 301.668,20 Kč
Přemysl Půbal
Vladimír Šíma

……….……………………….
……….……………………….

…………………………………
Josef Novák

……………………………………..
Kateřina Pudivítrová
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místostarosta

starostka obce
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