Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se
konalo dne 8. června 2020
Přítomni: Kateřina Pudivítrová, Josef Novák, Jana Marešová, Lenka Škopková, Petr Rapčáni,
Veronika Kotrcová, Zdeněk Škopek
Zapisovatel: Josef Novák
Ověřovatelé zápisu: Veronika Kotrcová, Zdeněk Škopek
Program:
1. Schválení faktur nad 20.000,-Kč bez DPH
2. Hodnotící zpráva za rok 2019, Přezkum hospodaření obce za rok 2019
3. Schválení účetní uzávěrky za rok 2019
4. Schválení příkazní smlouvy o zajištění územně plánovací činnosti – ÚP změna č.2
5. Žádost o vyjádření ke stavbě rekreačního objektu
6. Žádost o připojení k obecnímu vodovodu
7. Rozpočtové opatření č. 4
8. Žádost o projednání souhlasu obce území MAS Šumavsko
9. 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
-

Stavimperk s.r.o.
- rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Chlumany - 60.040,- kč bez DPH
Stavimperk s.r.o.
- rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Chlumany -855.182,70kč bez DPH
Sodexo Pass Česká republika a.s. - stravenky
- 31.657,70 kč vč. DPH

2. Hodnotící zpráva za rok 2019, Přezkum hospodaření obce za
rok 2019
ZO projednalo Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2019 a Hodnotící zprávu za
rok 2019. Dokumenty byly vyvěšeny na úřední desce a elektronické úřední desce v termínu:
11.5.2020 až 8.6.2020.
Zastupitelstvo obce projednalo a uzavřelo projednání Zprávy o přezkumu hospodaření za rok
2019 souhlasem s výhradami a přijalo opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků, které bude zasláno do 15 dnů od data schválení Závěrečného účtu za rok 2019
Oddělení přezkumu hospodaření Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Zpráva o přijatých opatřeních je součástí přílohy tohoto zápisu jednání zastupitelstva.
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Návrh: schválit Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2019 a Hodnotící zprávu
za rok 2019
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: Zastupitelstvo obce schválilo Hodnotící zprávu za rok 2019. Zastupitelstvo obce
projednalo a uzavřelo projednání Zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2019 souhlasem s
výhradami a přijalo opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků, které bude zasláno do 15 dnů od data schválení Závěrečného účtu za rok 2019
Oddělení přezkumu hospodaření Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Zpráva o přijatých opatřeních je součástí přílohy tohoto zápisu jednání zastupitelstva.
3. Schválení účetní uzávěrky za rok 2019
Zastupitelstvo obce projednalo účetní uzávěrku za rok 2019.
Návrh: Účetní uzávěrku za rok 2019 schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo účetní uzávěrku za rok 2019
4. Schválení příkazní smlouvy o zajištění územně plánovací činnosti – ÚP změna č.2
Zastupitelstvo obce projednalo příkazní smlouvu O zajištění územně plánovací činnosti a
poskytování souvisejících odborných služeb při pořízení změny č. 2 územního plánu Chlumany.
Předmět plnění smlouvy je zajištění pořízení změny č. 2 územního plánu Chlumany v rozsahu dle
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a
jeho prováděcích právních předpisů.
Návrh: pověřit starostku podpisem smlouvy
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo pověřilo starostku obce podpisem příkazní smlouvy O zajištění
územně plánovací činnosti a poskytování souvisejících odborných služeb při pořízení změny č. 2
územního plánu Chlumany.
5. Žádost o vyjádření ke stavbě rekreačního objektu
Starostka obce seznámila zastupitele s žádostí o vyjádření ke stavbě rekreačního objektu na
pozemku parc.č. 693/4 v k.ú. Chlumany, pozemek určený k zástavbě dle platného územního
plánu obce Chlumany.
Návrh: stavbu schválit
Hlasování: 7/0/0
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Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo stavbu rekreačního objektu na pozemku parc.č. 693/4
v k.ú. Chlumany.
6. Žádost o připojení k obecnímu vodovodu
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o připojení k obecnímu vodovodu parcely č. 693/4 v k.ú.
Chlumany a parcely č. 697/12 v k.ú. Chlumany. K napojení na obecní vodovod bude nutné
prodloužit stávají vedení na pozemku parc.č. 697/16 v k.ú. Chlumany.
Návrh: žádost schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo žádost o připojení k obecnímu vodovodu. Přípojku a
náklady sní spojené bude hradit žadatel. Nová soustava bude vybavena šachtou s vodoměrnou
soustavou, tak aby bylo možné kontrolovat průběžný stav odběru vody.
7. Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření č. 4
8. Žádost o projednání souhlasu obce území MAS Šumavsko
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o zařazení obce Chlumany do území MAS Šumavsko.
Souhlas obec vydává k tomu, aby sama obec, všechny neziskové organizace, podnikající a
právnické osoby z území obce mohly využívat a čerpat dotace z EU učených pro komunitně
vedený rozvoj.
Návrh: zařazení obce schválit
Hlasování: 7/0/0
Konstatování: zastupitelstvo obce schválilo zařazení obce Chlumany do území MAS Šumavsko.
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9. Informace, různé
Zastupitel Zdeněk Škopek informoval zastupitele o průběhu opravných prací dešťové a splaškové
kanalizace v domě čp. 48. Zastupitelstvo obce se dohodlo na svedení dešťové vody do přírodního
trativodu na zahradě domu čp. 48. Za účelem zadržování dešťové vody v krajině.

Ověřil:

Veronika Kotrcová

……….……………………….

Zdeněk Škopek

……….……………………….

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

……………………………………..
Kateřina Pudivítrová
starostka obce
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Příloha č. 1
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Chlumany konaného dne 8. června 2020
Usnesení č. 5/20
Zastupitelstvo obce po projednání schválilo bez připomínek:
-

Hodnotící zprávy za rok 2019, přezkumu hospodaření obce za rok 2019

-

Schválení účetní uzávěrky za rok 2019

-

Schválení příkazní smlouvy o zajištění územně plánovací činnosti – ÚP změna č.2

-

Žádosti o vyjádření ke stavbě rekreačního objektu

-

Žádosti o připojení k obecnímu vodovodu

-

Žádost o projednání souhlasu obce území MAS Šumavsko

Zastupitelstvo obce po projednání nemělo připomínky:
-

schválení proplacení faktur

-

rozpočtové opatření č. 4

Ověřil:

Veronika Kotrcová

……….……………………….

Zdeněk Škopek

……….……………………….

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

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