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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 
 

č. 4/2016 

ze dne 15. 12. 2016 

 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Věcné břemeno EON 

3. Rozpočet obce na rok 2017 a rozpočtový výhled 

4. POV – přívalové srážky 

5. Prodej  pozemku 

6. Různé 

 

 
Přítomni:  Ing. Petr Bürger, Adam Mráz, 

Mgr. Miroslava Mrázová, Jiří Šesták, Martin Klíma 

 

Omluveni:   Eliška Talířová, Ondra Moro 

 

Program: 
 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

 

Ověřovateli byli zvoleni Martin Klíma, Mgr. Miroslava Mrázová.  

 

Usnesení č. 1/4/2016 

Hlasování: 5 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

2) Věcné břemeno EON 

V souvislosti s položením kabelového vedení nn do Věncové hory je předkládán obci 

souhlas s příslušným věcným břemenem na pozemcích ve vlastnictví obce 

 

Zastupitelstvo obce s návrhem věcného břemene souhlasí. 

 

Usnesení č. 2/4/2016 

Hlasování:  5 hlasů pro 

0 hlasů proti 
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3) Rozpočet obce a rozpočtový výhled. 

Starosta obce předkládá návrh rozpočtu na příští rok. 

Vychází se z hospodaření tohoto roku. Změnou je jednak dobrovolný příspěvek obci Kamenný 

Újezd ve výši 7 500,- Kč na žáka ZŠ /MŠ. (máme 7 žáků na ZŠ a 2 v MŠ). A dále pak plánovaná 

realizace nového územního plánu 

ZO schvaluje návrh rozpočtu a rozpočtový výhled. 

 

Usnesení č. 3/4/2016 

Hlasování: 5 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

 

4) POV – opatření k omezení vlivu přívalových srážek 
 

Ve strategickém plánu rozvoje obce jsme s podobným opatřením nepočítali – loňské 

počasí, resp. opakované přelití přívalových deštů do komunikace nás nutí řešit situaci 

v lokalitě pod Věncovou horou. Akci chceme realizovat za podpory programu obnovy 

venkova.  

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova 

Jihočeského kraje v roce 2017 na akci „ Chlumec - obnova a úprava kanalizace po 

přívalových deštích v roce 2016. 

 

Usnesení č. 4/4/2016 

Hlasování:5 hlasů pro 

0 hlasů proti 

5) Prodej obecního pozemku 
 

Prodej obecního pozemku 2220/2 velikosti 194 m
2
 v Chlumci manželům Jiřímu a Ivetě 

Stropkovým. Jedná se o zbytek obecní cesty, která vede a sousedí s pozemky ve 

vlastnictví jich a jejich příbuzných – s tím že sousedící nemovitost rekonstruují 

k trvalému bydlení. Navržená prodejní cena 100 Kč/ m
2
. 

Záměr prodeje byl projednán na VZ 3/2016 a řádně zveřejněn 

Zastupitelstvo prodej tohoto pozemku schvaluje. 

 

Usnesení č. 5/4/2016 

Hlasování:  5  hlasů pro 

0 hlasů proti 

6) Příkaz starosty k provedení inventur pro rok 2016: 

 Starosta vydal příkaz k zahájení inventur, a to ode dne 27. 12. 2016, termín 

ukončení inventur je 15. 1. 2016. 

 Složení inventarizační a zároveň likvidační komise: 

 předseda – Eliška Talířová 

 člen – Jiří Šesták 

 člen – Adam Mráz 

 

Usnesení č. 6/4/2016 

Hlasování:  5  hlasů pro 

0 hlasů proti 
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7) Různé 

Dne 1.12.2016 proběhl dílčí audit hospodaření obce. Z výsledku auditu nevyplynula 

nutnost přijímat nápravná opatření. 

 

 

Nehlasováno 

 

Jednání ukončeno: 20:30. 

 

 

Zapsal: Ing. Petr Bürger              …………………….. 

 

 

Ověřili:  Martin Klíma          …………………….. 

    

 

  Mgr. Miroslava Mrázová …………………….. 

     

 

 

           …………………………………                                       …………………………. 

               Ondřej Moro                 Ing. Petr Bürger 

                          místostarosta                       starosta 


