Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se
konalo dne 11. května 2020
Přítomni: Kateřina Pudivítrová, Josef Novák, Jana Marešová, Lenka Škopková, Petr Rapčáni,
Veronika Kotrcová, Zdeněk Škopek
Zapisovatel: Josef Novák
Ověřovatelé zápisu: Lenka Škopková, Petr Rapčáni
Program:
1. Schválení faktur nad 20.000,-Kč bez DPH
2. Rozpočtové opatření č.3
3. Schválení podání dotace – zpevnění veřejného prostranství
4. Schválení žádosti o souhlas s umístěním lešení na obecním pozemku
5. Informace, různé
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl výhrady ke
změně či doplnění programu jednání.
1. Schválení faktur nad 20.000,-Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce projednalo a nemělo připomínky k proplacení faktur
-

J. Krivko
- lesní činnost
- částka 32.620,- Kč bez DPH
Pexídr s.r.o. - nákup stromků
- částka 30.040,- Kč bez DPH
 borovice lesní – 1450ks
 modřín opadavý – 1000ks
 douglaska tisolistá – 350ks
 buk lesní – 1750ks

2. Rozpočtové opatření č.3
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo rozpočtové opatření č.3/2020.
3. Schválení podání dotace – zpevnění veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce projednalo možnost podání žádosti na čerpání dotace z výzvy MAS
Šumavsko pro obce do Programu rozvoje venkova, na úpravu a zpevnění prostranství na
pozemku v k.ú. Chlumany, par. č. 878/4, před č.p. 26. Zmíněný pozemek přímo sousedí
s místním potokem, jeho hráz je značně poškozená, pozemek je nevzhledný a neumožňuje žádné
vhodné využití.
Podpora je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši 80% výdajů,
ze kterých je stanovená dotace.
Návrh: pověřit starostku obce podpisem žádosti
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Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce podpisem žádosti na čerpání dotace
z výzvy MAS Šumavsko pro obce do Programu rozvoje venkova
4. Schválení žádosti o souhlas s umístěním lešení na obecním pozemku
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Stavebního bytového družstva Prachatice o umístění lešení
o šířce 1,2 m na pozemku v k.ú. Chlumany par. č. 62/3, za účelem opravy balkónů u č.p. 78.
Návrh: žádost schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo schválilo žádost o umístění lešení na pozemku par. č. 62/3.
5. Informace, různé
Místostarosta obce informoval zastupitele o brigádě na pozemku obecního vodního zdroje, a to
studny na pozemku v k.ú. Dolní Kožlí, par. č. 361. Ve spolupráci s členy místního sboru
dobrovolných hasičů se pozemek vyčistil od staré trávy, nevhodných náletových dřevin a
opravila se větší část oplocení. Voda ze studny se vyčerpala a s ní i značná část usazenin. Bude
nutné vyměnit sací koš a prodloužit potrubí, aby bylo možné čerpat vodu z větší hloubky, kde je
zásoba spodní vody větší.
Starostka obce informovala zastupitelstvo o chystaném trhu v termínu 6.6. Zastupitelstvo obce
zvážilo možnosti pořádání akce s ohledem na uvolňování restrikcí vlády v souvislostí s pandemií
koronaviru.

Ověřil:

Lenka Škopková

……….……………………….

Petr Rapčáni

……….……………………….

…………………………………
Josef Novák
místostarosta

……………………………………..
Kateřina Pudivítrová
starostka obce
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 11.května 2020
Usnesení č. 4/20
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

Schválení podání dotace – zpevnění veřejného prostranství

-

Schválení žádosti o souhlas s umístěním lešení na obecním pozemku

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
-

schválení proplacení faktur

-

rozpočtové opatření č. 3

Ověřil:

Lenka Škopková

……….……………………….

Petr Rapčáni

……….……………………….

…………………………………
Josef Novák
místostarosta

……………………………………..
Kateřina Pudivítrová
starostka obce
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