Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec
č. 2/2017
ze dne 11. 5. 2017
Navržený program:
1. Ověřovatelé zápisu
2. Zahájení prací na územním plánu – změna
3. Schválení závěrečného účtu Obce Chlumec za rok 2016
4. Schválení účetní závěrky Obce Chlumec za rok 2016
5. Přijetí opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkumu za rok 2016
6. Různé
Přítomni:

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

Omluveni: Adam Mráz
Program:
1) Volba ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli byli zvoleni Martin Klíma, Mgr. Miroslava Mrázová.
Usnesení č. 1/2/2017
Hlasování:
6 hlasů pro
0 hlasů proti

2) Zahájení prací na tvorbě nového územního plánu - změna
Zastupitelstvo obce se již usneslo na pořízení a tvorbě nové územně plánovací dokumentace
– územního plánu obce, dle § 6 odstavce 5 písmene f Stavebního zákona a ve vazbě na jeho
§ 47. Za tímto účelem pověřilo a i nadále pověřuje starostu obce k jednání v třístranné
smlouvě o dílo vedoucí k vytvoření této územně –plánovací dokumentace.
K urychlení celého procesu je namísto pořizovatele MÚ Český Krumlov navrženo, abychom
využili služeb „létajícího pořizovatele“. Tímto krokem se celý proces výrazně zkrátí.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k projednání této změny , kde navrženým
pořizovatelem je paní Ludmila Borovková (která už pro obec zpracovávala poslední změny
ÚP).
Zadavatel: Obec Chlumec, KÚ 790 796
Pořizovatel: Ludmila Borovková
Zpracovatel: ÚP studio České Budějovice, Jeremiášova 14, , ing. arch Stanislav Kovář, CsC
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ZO návrh projednalo a schválilo.

Usnesení č. 2/2/2017
Hlasování:
5 hlasů pro
0 hlasů proti
1

se zdržel

3) Starosta obce předložil závěrečný účet za rok 2016.
-

-

Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce:

Vyvěšeno: 18.4.2017

Svěšeno: 10.5.2017
Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce umožňující dálkový
přístup:

Vyvěšeno: 18.4.2017

Svěšeno: 10.5.2017
Zveřejněné doklady: Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016
Návrh závěrečného účtu

Závěrečný účet obce za rok 2016 ZO projednalo a schválilo s vyjádřením „souhlas s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad“.
ZO návrh projednalo a schválilo.

Usnesení č. 3/2/2017
Hlasování: 6 hlasů pro
0 hlasů proti

4) Starosta obce předložil účetní závěrku za rok 2016.
Účetní závěrku obce za rok 2016 ZO projednalo a schválilo s vyjádřením „souhlas s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad“.
ZO návrh projednalo a schválilo.

Usnesení č. 4/2/2017
Hlasování: 6 hlasů pro
0

hlasů proti
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5) Přijetí opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkumu za
rok 2016
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11.5.2017, při projednávání závěrečného účtu
obce za rok 2016, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o
dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
Na základě provedeného auditu a zjištěných závad byla provedena tato nápravná
opatření:
1. Právní účinky vkladu při převodu majetku: vyřešeno konzultací a informací pro účetního.
Při vyřazení pozemku z majetku obce je již účtováno ke dni právních účinků vkladu.
2. Nedostatky v analytické evidenci inventarizace majetku. Chyby byly napraveny v rámci
inventury na konci kalendářního roku 2016. Analytická evidence je přeúčtována.
3. Písemná informace o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků za rok 2015 byla
odeslána.
Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 26.5.2017.
ZO návrh projednalo a schválilo.
Usnesení č. 5/2/2017
Hlasování: 6 hlasů pro
0 hlasů proti

6) Různé
 Zastupitelstvo obce bylo informováno o uzavření smlouvy o připojení manželů
Sojkových na obecní vodovodní a kanalizační řad a uhrazené první splátce.
Manželé Sojkovi staví rodinný dům na parcele č. 438/10 v jižní části obce.
 Zastupitelstvo obce bylo informováno o aktuálním stavu na rozdělené parcele č. 302/17Chlumec sever.
 Likvidace biologického odpadu na skládce.
Zbytky větví, které nebyly odvezeny, budou zlikvidovány jednotkou dobrovolných
hasičů Záluží.
Na dalším postupu ukládání bio odpadu se zastupitelstvo usneslo takto:
Větve budou ukládány do přistaveného kontejneru, který si obec pronajme od firmy
zajišťující odvoz komunálního odpadu. Drobný bio odpad (tráva, listy atd….) bude
ukládán volně vedle kontejneru.
Po zkušenosti s vyvážením kontejneru na větve bude případně přistaven i kontejner na
drobný bio odpad.
 Veřejné osvětlení – zkouška LED svítidel.
Firma Bártek zapůjčí Obci Chlumec dvě LED svítidla. Po dobu šesti měsíců bude
probíhat zkušební provoz. Pokud bude toto osvětlení úspornější a bude vyhovovat i
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z hlediska osvětlení, tak s nejvyšší pravděpodobností bude provedena postupná výměna
celého veřejného osvětlení.
 Provizorní útulek pro psy
S množícími se případy zaběhnutých psů uvažuje Obec Chlumec se zřízením
provizorního oploceného místa pro přechodné umístění těchto psů po dobu, než bude
kontaktován majitel nebo bude zajištěn odvoz do útulku.
Uvažuje se o prostoru v jižní části obce Chlumec v blízkosti skládky bio odpadu.
 Dětský den – organizace

Usnesení č. 6/2/2017
Nehlasováno

Jednání ukončeno: 20:30.
Zapsala: Ing. Eliška Talířová

……………………..

Ověřili: Martin Klíma

……………………..

Mgr. Miroslava Mrázová

……………………..

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

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