Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec
č. 6/2018
ze dne 17. 12. 2018
Navržený program:
1. Ověřovatelé zápisu
2. Rozpočet obce na rok 2019 a rozpočtový výhled
3. Dotace z POV Jihočeského kraje – záměr na rok 2019
4. Podpora sportovních aktivit našich občanů – lyž. Vlek Chlum

5. Příkaz starosty k provedení inventur pro rok 2018
6. Různé

Přítomni:

Ing. Petr Bürger, Václav Kalkuš, Martin Klíma, Jiří Maršán, Ing. Jan Mojžíš,
Petr Neškodný, Ing. Eliška Talířová

Omluveni:
Program:
1) Volba ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli byli zvoleni Jiří Maršán, Václav Kalkuš.
Usnesení č. 1/6/2018
Hlasování: 7 hlasů pro
0 hlasů proti

2) Rozpočet obce a rozpočtový výhled.
Starosta obce předkládá návrh rozpočtu na příští rok.
Vychází se z hospodaření tohoto roku.
ZO schvaluje návrh rozpočtu.
Usnesení č. 2/6/2018
Hlasování: 7 hlasů pro
0 hlasů proti
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3) Dotace z POV Jihočeského kraje – záměr na příští rok
Obec bude i v příštím roce žádat o podporu z krajské dotace. Navržené směry jsou:


Úprava pozemků a prostranství za Mertlovým statkem.
Záměrem je upravit tento obecní pozemek tak, aby mohl sloužit jednak jako
parkovací plocha pro akce které se konají ve sportovním areálu, dále pak bude
část oplocena a využita k uskladnění obecního zařízení z hřiště. Rovněž zde bude i
nadále umístěn kontejner na bioodpad. K tomu bude nutné vytrhat pařezy, uložit
propustnou pojezdnou vrstvu štěrku a povrch z recyklátu. Úprava části
bezprostředně za Mertlovým statkem bude spočívat ve srovnání a zpevnění
terénu.
Povrch patrně pouze zatravníme, z estetických důvodů.



Projekt pódia pro obecní kulturní aktivity v centru sportu a zábavy
Vlivem rozrůstání obce, a s tím související četnější kulturní aktivity, postrádá
místní centrum sportu a zábavy kryté pódium. Proto se zastupitelstvo rozhodlo
tento chybějící prvek zrealizovat, i když nebyl zahrnut v programu rozvoje obce
Chlumec. O podporu jsme žádali v minulém období, nebyla poskytnuta. Jde o
vypracování studie s vizí cílového stavu tak, aby bylo možno realizovat v etapách

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2019 na výše uvedené akce.
Usnesení č. 3/6/2018
Hlasování: 7 hlasů pro
0 hlasů proti

4) Podpora sportovních aktivit našich občanů - lyž. Vlek Chlum.
Spolek Chlumáci, má své sídlo v Chlumu u Křemže a je organizátorem různých
kulturních aktivit. Obec Chlumec se letos podílela na organizaci a zúčastnila se společné
akce „Dezorientační běh Chlu-Chlu“.
Na základě této spolupráce předložil místostarosta návrh finančně podpořit projekt
údržby lyžařského vleku „SKI KLUB PODLAZÍ“, za tuto finanční podporu budou, která
činí 5000 Kč, budou všichni občané obce Chlumec a Krnín moci využívat tento vlek
zdarma.
Zastupitelstvo tento návrh projednalo a schválilo.
Usnesení č. 4/6/2018
Hlasování: 7 hlasů pro
0 hlasů proti
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5) Příkaz starosty k provedení inventur pro rok 2018:



Starosta vydal příkaz k zahájení inventur, a to ode dne 27. 12. 2018, termín
ukončení inventur je 15. 1. 2019.
Složení inventarizační a zároveň likvidační komise:
 předseda – ing. Eliška Talířová
 člen – Jiří Maršán
 člen – Václav Kalkuš

Usnesení č. 5/6/2018
Hlasování: 7 hlasů pro
0 hlasů proti

6) Různé
Diskuze nad výsledky vyhlášené ankety .
Nehlasováno
Jednání ukončeno: 20:30.
Zapsal: Ing. Petr Bürger

……………………..

Ověřili: Jiří Maršán

……………………..

Václav Kalkuš

……………………..

…………………………………
Ing. Jan Mojžíš
místostarosta

………………………….
Ing. Petr Bürger
starosta
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