Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se
konalo dne 26. srpna 2019
Přítomni: Kateřina Pudivítrová, Josef Novák, Jana Marešová, Lenka Škopková, Petr Rapčáni,
Přemysl Půbal, Veronika Kotrcová
Veřejnost: Jitka Důrová
Zapisovatel: Josef Novák
Ověřovatelé zápisu: Jana Marešová, Petr Rapčáni
Program:
1. Žádost o připojení drenáže k obecní kanalizaci
2. Žádost o vyjádření k navrhovanému záměru a k existenci sítí
3. Žádost o odstranění zeminy a zpevnění svahu
4. Schválení faktur nad 20.000,-Kč bez DPH
5. Nákup osobního automobilu k obecním účelům
6. Vyvěšení záměru pronájmu nebytových prostor
7. Informace, různé
Přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Žádný ze zastupitelů neměl výhrady ke
změně či doplnění programu jednání.
1. Žádost o připojení drenáže k obecní kanalizaci
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o připojení drenážní soustavy na pozemku par.č. 52/4
v k.ú. Chlumany. Soustava byla zbudována za účelem odvodnění dotčeného pozemku, který je
podmáčený dešťovou vodou ze sousední parcely.
Návrh: připojení na kanalizaci schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo připojení drenážní soustavy k obecní kanalizaci.
Obecní kanalizace je vyústěna v bezprostřední blízkosti pozemku.

1

2. Žádost o vyjádření k navrhovanému záměru a k existenci sítí
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o vyjádření k navrhovanému záměru stavebních úprav a
přístavby rodinného domu č.p. 71. Součástí žádosti je situační plán přestavby zakreslený
v katastrální mapě.
Návrh: žádost schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce žádost schválilo v rozsahu v jakém je zakreslena v situačním
plánu. Součástí odpovědi bude vyjádření k existenci sítí.
3. Žádost o odstranění zeminy a zpevnění svahu
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odstranění zeminy a zpevnění svahu v majetku obce,
který bezprostředně sousedí s pozemkem par.č. 207/51 v k.ú. Chlumany. Velké přívalové deště
způsobily podmáčení svahu na obecním pozemku par.č. 207/19 a sesuv zeminy na zmíněný
soukromý pozemek. Zároveň došlo k porušení travnaté cesty, která prochází nad tímto svahem.
Návrh: odstranit sesutou zeminu a svah zpevnit kamenivem
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo žádost na odstranění zeminy a zpevnění svahu. Dále
bude v nejnižším bodě svahu zbudována terénní vlna, která odvede vodu při přívalových deštích
na obecní pozemek mimo dotčenou oblast, kde bude mít více prostoru pro vsak a kde hrozí menší
škody na majetku.
4. Schválení faktur nad 20.000,-kč bez DPH
Zastupitelstvo obce nemělo výhrady k proplacení faktur s částkou nad 20 tis. Kč bez DPH:
Sodexo Pass České budějovice a.s. - nákup stravenek – částka 36.570,- kč bez DPH
5. Nákup osobního automobilu k obecním účelům
Zastupitelstvo obce projednalo návrh koupi osobního automobilu, za účelem jeho využívání
obecními zaměstnanci k pracovním účelům.
Návrh: automobil zakoupit
Hlasování: 6/J. Novák – zdržel se /0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo nákup osobního automobilu. Koupí byla pověřena
starostka obce.
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6. Vyvěšení záměru pronájmu nebytových prostor
Zastupitelstvo obce projednalo opětovné vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor, za
účelem provozování pohostinství a to od 1.1.2020. Prozatím se nepřihlásil žádný zájemce.
7. Informace, různé
Starostka obce seznámila zastupitele se závěrem místního šetření státního pozemkového úřady,
které se konalo v místě erozní události, vzniklé z důvodu přívalových dešťů dne 24.6.2019. Voda
vytekla z lesů nad zemědělskými pozemky odkud se přehnala částečně přes místní komunikaci a
po zemědělských pozemcích na kterých je 80% luční porost, 5% brambor, 5% kukuřice a 10%
obilovin. Všechny zemědělské plodiny měly zapojený porost bez znatelných erozních rýh.
Starostka obce informovala zastupitele o opravě oplocení na pozemku „Falářů louky“ kde se
nachází obecní studny. Došlo k úpravě terénu a odstranění napadaných stromů. Opravu prováděla
Zemědělská společnost Chlumany s pomocí obecních zaměstnanců.
Starostka seznámila zastupitele s dodatkem nájemní smlouvy č.62/CHN/08 uzavřenou se
Zemědělskou společností Chlumany a.s. o pronájmu zemědělských pozemků. Dodatek mění
stávající podmínky ročního nájemného na 2500,- Kč/ha/rok.
Starostka obce informovala zastupitele o možnosti nákupu právně informačního systému
CODEXIS – monitor obecní samosprávy. Systém obsahuje vzory smluv, vyhlášek, legislativu
týkající se obecní samosprávy, součástí systému je právní poradenství.
Starostka obce seznámila zastupitele s chystanou akcí „Loučení s létem Chlumany“, s její
organizací, programem. Jitka Důrová, která se podílí na přípravě chystané akce informovala
zastupitelstvo s připraveným doprovodným programem, s hrami pro děti i dospělé.

Zapsal:

Josef Novák

…..……………………………

Ověřil:

Jana Marešová

……….……………………….

Petr Rapčáni

……….……………………….
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 26.srpna 2019
Usnesení č. 9/19
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez výhrad:
-

žádost o připojení drenáže k obecní kanalizaci

-

žádost o vyjádření k navrhovanému záměru a k existencí sítí

-

žádost o odstranění zeminy a zpevněné svahu

-

Proplacení faktur
Sodexo Pass České Budějovice a.s. – nákup stravenek – částka 36.570,-kč bez DPH

-

nákup osobního automobilu k obecním účelům

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
-

Ověřil:

k vyvěšení záměru pronájmu nebytových prostor

Jana Marešová

……….……………………….

Petr Rapčáni

……….……………………….

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

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