Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec
č. 6/2017
ze dne 7. 12. 2017
Navržený program:
1. Ověřovatelé zápisu
2. Rozpočet obce na rok 2018 a rozpočtový výhled
3. Dotace z POV Jihočeského kraje – záměr na rok 2018
4. Záměr prodeje / směny pozemku

5. Příkaz starosty k provedení inventur pro rok 2017
6. Různé

Přítomni:

Ing. Petr Bürger, Ing. Eliška Talířová, Ondra Moro
Mgr. Miroslava Mrázová, Jiří Šesták, Martin Klíma

Omluveni: Adam Mráz
Program:
1) Volba ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli byli zvoleni Jiří Šesták, Mgr. Miroslava Mrázová.
Usnesení č. 1/6/2017
Hlasování: 6 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. 2/6/2017
Hlasování: 6 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:
•

Výměna svítidel VO v Krníně za úsporná LED, inovace svítidla ve sportovním
areálu Věncovna.
Záměr výměny (inovace) veřejného osvětlení byl schválen v rámci programu
rozvoje obce Chlumec na období 2016-2022.

•

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.

•

Financování dalších etap Územního plánu obce s podporou Jihočeského kraje
Žádost o poskytnutí dotace na pořízení územního plánu bude podána na jaře roku
2018, kdy se předpokládá, že Jihočeský kraj vypíše související dotační program.

Nákup laviček a košů, které budou rozmístěny v areálu Věncovna a rovněž tak ohrazení a
vyčištění části obecního pozemku 2202/4, bude finančně nenáročné, a proto bude celkově
hrazeno z rozpočtu obce. Opravu přístřešku na autobusové zastávce je potřeba dořešit.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2018 na výše uvedené akce.
Usnesení č. 3/6/2017
Hlasování: 6 hlasů pro
0 hlasů proti

4) Záměr prodeje / směny obecního pozemku
Starosta předložil záměr prodeje obecního pozemku 1802/8 velikosti 602 m2 v místní části
Čekánov u železniční trati panu Vítu Opekarovi, Markvartice 40, 382 32 Zubčice. Jedná se
pravděpodobně o bývalou, již zrušenou cestu, která přetíná pozemky v jeho vlastnictví.
Druh pozemku: lesní pozemek.
Navržená prodejní cena je 100 Kč/ m2. Představu budoucího kupce o ceně 20 Kč/ m2
nemůžeme přijmout. Jako varianta se nabízí možnost směny mezi obcí Chlumec a panem
Vítem Opekarem za pozemek 232/3 velikosti 351 m2 v Krníně. Protože pozemek v Krníně
je menší, bylo by nutno oddělit a zaměřit stejnou plochu v Čekánově (náklady rozdělit
50/50), nebo zbytek přesahující směnu doplatit kupcem v uvedené ceně100 Kč/ m2.
V tomto záměru zastupitelstvo jednoznačně nerozhodlo. Bude následovat další diskuze a
hlasování na příštím veřejném zasedání.
Usnesení č. 4/6/2017
Hlasování: 3 hlasů pro
3 hlasů proti
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5) Příkaz starosty k provedení inventur pro rok 2017:
•
•

Starosta vydal příkaz k zahájení inventur, a to ode dne 27. 12. 2017, termín
ukončení inventur je 15. 1. 2018.
Složení inventarizační a zároveň likvidační komise:
✓ předseda – ing. Eliška Talířová
✓ člen – Jiří Šesták
✓ člen – Adam Mráz

Usnesení č. 5/6/2017
Hlasování: 6 hlasů pro
0 hlasů proti

6) Různé
Materiální a technické zajištění vánoční besídky, která se bude konat 16.12.2017.
Nehlasováno
Jednání ukončeno: 20:30.
Zapsal: Ing. Petr Bürger

……………………..

Ověřili: Jiří Šesták

……………………..

Mgr. Miroslava Mrázová

……………………..

…………………………………
Ondřej Moro
místostarosta

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