
,Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec

č. 612010

ze dne 20. 12.2010

|.travrŽený program:

i. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2. Rozpočet obce narok 201 1

3. Smlouva s oRP Český Krumlov o zastupování ve věcech přestupků

4. Územníplán _ změnač.4

5. Prodloužení platnosti PoV do roku 2014

6. Rozpočtová změna č. 21201'0

7. Inventury 2010

8. Rozpočtový výhled 2012-2013

9, Dohody o provedenípráce

10. Diskuse rtvné

Přítomni: Ing. Petr Btirger, ondřej Moro, Ing. Jan MojŽíš, Vojtěch Biirger, Ing.Eliška
Talířová

omluven: David Gorčica, Mgr. Miroslava Mrázová

1) určeni zapisovatele a ověřovatelů zápisu:

- zapisovatelkou byla zvolena Ing.E,liŠkaTalíŤová

- ověřovateli byli zvoleni ondřej Moro a Vojtěch Btirger.
Usnesení č.I1612010
Hlasování: 5 hlasů pro

0 hlasů proti

2) Rozpočet obce Chlumec na rok 2011:
Starosta obce předlož11návrhrozpočtu na rok 20II, který byl vyvěšen na obecní
úřední desce i elektronické úřední desce dne 1.12.2010, svěšen byl dne 20.L2.2010.
Rozpočetje nevyrovnaný, výdajová stranaje zatíženaprvní etapou investičních akcí
opravy silnice v Chlumci a Centra Sportu azábavy,
ZO návrhprojednalo a schválilo dle paragraflr a poloŽek (viz příloha).

Usnesení č.21612010
Hlasování: 5 hlasů pro

0 hlasů proti
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3) Smlouva, resp. její prodloužení s oRP Česky Krumlov o zastupování :

Jedná se o zaběhnutou praxi, kde záIežitosti spadající pod přestupkovou komisi nám
v souladu s platnými zákony pomůŽe vyřešit obec s rozšířenou pravomocí, tedy Krumlov.
Toto je pro nás velmi cenné, přestože využijeme jen sporadicky.

Usnesení č.3l612010
Hlasování: 5 hlasů pro

0 hlasů proti

4) Územníplán _ změna č. 4 _návrh zad'ání.
Zo se usneslo, že obec bude iniciovat změnu územního plánu v lokalitě ,,Chlumec -

Sevel... -,A to za předpokladu splnění podmínek obce hlavním zájemcem o stavbu,IJltazení
změny, UP' potřebné prodlouženíinženýrských sítí a rozšíření komunikace.

Usnesení č.416120|0
Hlasování:5 hlasů pro

0 hlasů proti

5) Prodloužení platnosti PoV.
Cíle, které si naše obec, potažmo minulá zastupitelstva výkla, ztstávqí i našimi prioritami.
ProdluŽujeme tedy platnost do r,2014

Usnesení č.5l612010
Hlasování:5 hlasů pro

0 hlasů proti

6) Rozpočtová změna č. 2l2010z
- projednána a schválena rozpočtová změna č. 2l20I0 dle předloŽeného návrhu

(viz příloha tohoto zápisu).

Usnesení č.61612010
Hlasování: 5 hlasů pro

0 hlasů proti

7) PÍíkaz starosty k provedení inventur pro rok 2010:
- starosta lydal pÍíkaz kzahájení inventur, a to ode dne 29.12.2010, termín

ukončení inventur je 10.1 .201 1 .

- složení inventarízaění azároveň likvidační komise:,/ předseda - Eliška Ta|íŤová
./ člen _ David Gorčica
,/ ělen _ Vojtěch Biirger

Usnesení č.7/612010
Hlasoviíní: 5 hlasů pro

0 hlasů proti

8) Rozpočtoý vyhled na rok 2012-2013z
- Starosta předloŽil v návaznosti na rozpočet roku 20II návrh rozpočtového

výhledu na období 2012-2013'
- Zo návrh projednalo a schválilo.

Usnesení ě.816/2010
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Hlasování: 5 hlasů pro
0 hlasů proti

9) Smlouvy o provedení práce:
- Funkci vodohospodářského referenta bude nadále vykonávat od I.I2'20|O p.

ondřej Moro nazák|adě dohody o provedeníptáce (I'12,2010 - 30.1 L.2OII,
12 h měsíčně).

- Za tuto práci mu bude příslušet odměna ve výši Kč 941,-- měsíčně.
- Udržbu CoV bude nazák|adě dohody o provedeniptáce s platností od

I.I.2011 do 3I.12.20Í 1 vykonávat p. Václav Klíma.
- Za tuto práci náleží p. Klímovi odměna ve výši Kč 3600,-- za ce|ý rok,

odměna může by't dle dohody vyplácena v několika ýplatáchběhem roku.

Usnesení č' 9l612010
Hlasování: 5 hlasů pro

0 hlasů proti

10) Diskuse, různé

Nehlasoviáno

Jednání ukončeno: 20.00 h

Zapsala: Ing,. Eliška Talířová

ověřili: Vojtěch Bi'irger

ondřej Moro
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