Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se
konalo dne 24. srpna 2020
Přítomni: Kateřina Pudivítrová, Josef Novák, Jana Marešová, Lenka Škopková, Petr Rapčáni,
Veronika Kotrcová
Omluveni: Zdeněk Škopek
Zapisovatel: Josef Novák
Ověřovatelé zápisu: Jana Marešová, Lenka Škopková
Program:
1. Schválení faktur nad 20.000,-Kč bez DPH
2. Rozpočtové opatření č.6/2020
3. Žádost o pronájem pozemků
4. Žádost o zpevnění pozemku
5. Informace, různé
Přítomno 6 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
-

UMMAK – Milan Mráz - úpravy vnitřních povrchů čp 48 -213537,71 Kč bez DPH
UMMAK – Milan Mráz – úprava vnitřních povrchů čp 48, více práce – 65.746,- Kč bez
DPH
Agentura Berm, s.r.o. - provedení spisové služby - 30.190,- Kč bez DPH

2. Rozpočtové opatření č.6/2020
Zastupitelstvo obce se seznámilo a projednalo rozpočtové opatření č.5/2020.
3. Žádost o pronájem pozemku
Po vyvěšení záměru na pronájem pozemku byla doručena jedna žádost. Zastupitelstvo obce
projednalo žádost o pronájem části pozemku v k.ú. Chlumany parc. č. 705/2 o velikosti 29,4m2 a
části pozemku parc. č. 880/1 o velikosti 239,0 m2, k rekreačním účelům. Oba pozemky se
nachází v těsné blízkosti rodinného domu čp. 55, který je v osobním vlastnictví žadatele.
Návrh: schválit žádost pronájmu s podmínkami
Hlasování: 6/0/0
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Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo žádost k pronájmu části pozemku v k.ú. Chlumany
parc. č. 705/2 o velikosti 29,4m2 a části pozemku parc. č. 880/1 o velikosti 239,0 m2
s podmínkami. Pronájem se bude týkat pouze zatravněných částí zmíněných pozemků okolo RD
čp. 55, pronajímatel umožní průchod majiteli sousedního rodinného domu čp. 25 k zadní části
nemovitosti, na pozemcích nebudou vystavěny pevné stavby, ani neproběhnou terénní úpravy. Na
pozemcích nebude shromažďován odpad a vysazovány dřeviny.
4. Žádost o zpevnění pozemku
Zastupitelstvo projednalo žádost o zpevnění části obecního pozemku v k.ú. Chlumany parc.č.
880/2 za účelem příjezdové cesty k rodinnému domu č.p. 109 v osobním vlastnictví žadatele.
Žadatel se zavazuje, že zpevnění bude provedeno na jeho náklady v období podzimu 2020.
Návrh: schválit žádost s podmínkami
Hlasování: 6/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o zpevnění části pozemku v k.ú. Chlumany
parc.č. 880/2 za účelem příjezdové cesty k rodinnému domu č.p. 109 s podmínkami. Žadatel musí
umožnit v případě nutnosti přístup k veřejným sítím, které vedou pod zmiňovanou plochou.
5. Informace, různé
Starostka obce informovala zastupitele o existenci videa, které je sdíleno na sociálních sítích.
Jeho obsahem je ničení odpadkového koše a informační tabule na cyklostezce ChlumanyHusinec. V souvislosti s těmito škodami, bylo již v minulosti podáno trestní oznámení na
neznámého pachatele. Video usvědčuje konkrétní osoby, ze způsobení škod na obecním majetku.
Bylo předáno policii ČR.
Starostka obce informovala zastupitele obce o chystané akci „Loučení s létem“, které se koná
29.8.2020 v areálu dřevostavby u rybníka. Zastupitele byli seznámeni s průběhem akce a její
organizací.

Ověřil:

Jana Marešová

……….……………………….

Lenka Škopková

……….……………………….

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

……………………………………..
Kateřina Pudivítrová
starostka obce
2

Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 24.srpna 2020
Usnesení č. 8/20
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

Schválení žádosti o pronájmu s podmínkami

-

Schválení žádosti o zpevnění pozemku s podmínkami

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
-

schválení proplacení faktur

-

rozpočtové opatření č. 6/2020

Ověřil:

Jana Marešová

……….……………………….

Lenka Škopková

……….……………………….

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

……………………………………..
Kateřina Pudivítrová
starostka obce
3

