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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

Č. 2/2014 

ze dne 23. 06. 2014 

 

 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Schválení závěrečného účtu Obce Chlumec za rok 2013 

3. Opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu za rok 

2013 – dodržování vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek 

4. Opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu za rok 

2013 – dodržování stanovené lhůty k předložení zprávy o plnění přijatých 

opatření 

5. Vyhlášení výběrového řízení na prodej rybníka na parcele č.  

6. Nová účetní 

7. Prodej pozemku 

8. Různé 

 
Přítomni:  Ing. Petr Bürger, Ing. Jan Mojžíš, Ing, Eliška Talířová, Vojtěch Bürger,  

 Ondřej Moro, David Gorčica, MBA 

 

Omluvena: Mgr. Miroslava Mrázová 

 

 

Program: 
 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

 

Ověřovateli byli zvoleni David Gorčica a Vojtěch Bürger. 

 

Usnesení č. 1/2/2014 

Hlasování:  6 hlasů pro 

0 hlasů proti 
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2) Vyhlášení výběrového řízení na prodej rybníka v katastrálním území Obce 

Chlumec na parcele č.  

 

Starosta obce předložil závěrečný účet za rok 2013. 

- Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce: 

 Vyvěšeno: 5.6.2014 

 Svěšeno: 23.6.2014 

- Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce umožňující dálkový 

přístup: 

 Vyvěšeno: 5.6.2014 

 Svěšeno: 23.6.2014 

- Zveřejněné doklady:  Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013 

Návrh závěrečného účtu 

Finanční vypořádání dotací s ÚZ 

 

Závěrečný účet obce za rok 2013 ZO projednalo a schválilo s vyjádřením „souhlas s 

celoročním hospodařením, a to bez výhrad“. 

 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 2/2/2014 

Hlasování: 6  hlasů pro 

                  0 hlasů proti 

 

 

 

3) Opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu za rok 2013  - 

dodržování vnitřní platné směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

 

Starosta seznámil přítomné při projednávání Závěrečného účtu obce Chlumec za rok 

2013 se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 od Krajského 

úřadu Jihočeského kraje. 

 

Při přezkumu byla zjištěna chyba, že nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola 

plánovaných a připravovaných operací. Obec nedodržela při výběrovém řízení platnou 

vnitřní směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tím, že ZO neschválilo 

uzavření smlouvy o dílo se zhotovitele SEXTA spol. s r.o. na akci Centrum sportu a 

zábavy Chlumec – zázemí areálu a sklad nářadí (cena díla 836.177,-- Kč vč. DPH).  

 

Z tohoto důvodu starosta navrhl přijmout následující opatření k nápravě: „Obec bude při 

zadávání veřejných zakázek vždy postupovat podle platné vnitřní směrnice o zadávání 

zakázek malého rozsahu. Pokud bude ve směrnici uvedeno, že ZO schvaluje výběr 

dodavatele a smlouvu o dílo, ZO tak učiní.“ 

 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 3/2/2014 

Hlasování:  6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

 



3/4 

 

4) Opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu za rok 2013 – 

dodržování stanovené lhůty k předložení zprávy o plnění přijatých opatření  

 

Při přezkumu hospodaření byla zjištěna chyba, že nebyla dodržena lhůta pro předložení 

písemné zprávy o splnění (přijetí opatření) k nápravě chyb zjištěných Krajským úřadem 

při přezkumu hospodaření za rok 2012. 

 

Starosta předložil následující opatření k nápravě: „Pokud bude obec mít povinnost 

předložit písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, bude tak učiněno nejpozději ve 

lhůtě stanovené v dopise, který se bude týkat „Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a 

nedostatků“, odeslaný na Krajský úřad.“ 

 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 4/2/2014 

Hlasování:  6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

 

5) Vyhlášení výběrového řízení č. 1/2014 na prodej nemovitosti – pozemku patrc. č. 

1793 

 

Na základě zasedání zastupitelstva ze dne 18. 03. 2013, kde byl prodej rybníka schválen, 

vyhlašuje obec Chlumec výběrové řízení č. 1/2014 na prodej nemovité věci – pozemku 

parc. č. 1793. 

Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úředních deskách Obce Chlumec. Doba 

pro podání nabídek končí dnem 28. 07. 2014 ve 12:00 hodin.  

Hodnotící komise: Zastupitelstvo v usnášení schopném stavu. 

 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 5/2/2014 

Hlasování:  6  hlasů pro 

0  hlasů proti 

 

 

 

6) Nový účetní  
 

Stávající účetní Mgr. Jan Gorčicová ukončuje spolupráci s Obcí Chlumec. 

Paní Janě děkujeme za obětavou spolupráci, s její činnost jsme byli velice spokojení.  

Novým účetním se stane pan Miroslav Krátký z Radostic.  

 

Informativní bod 

Nehlasováno 
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7) Nové webové stránky obce 

 

Stávající webové stránky Obce Chlumec neodpovídají platné legislativě, proto 

zastupitelstvo zadalo tvoru nových internetových stránek odborné firmě. Měsíční paušál 

za provozování stránek bude činit 300 Kč. Zhotovení stránek a vložení všech stávajících 

dokumentů bude za 2000 Kč. 

 

 

Informativní bod 

Nehlasováno 

 

 

 

 

 

 

 

Jednání ukončeno: 20.25 

 

 

Zapsala: Ing. Eliška Talířová             …………………….. 

 

Ověřili: Vojtěch Bürger  …………………….. 

 

   David Gorčica             …………………….. 

 

 

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

            Ing. Jan Mojžíš                 Ing. Petr Bürger 

                          místostarosta                       starosta 


