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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

č. 2/2011 

ze dne 17. 3. 2011 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Prodej pozemku Čekánov 

3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010 

4. Opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu 

hospodaření za rok 2010 

5. Rozpočtová změna č. 1/2011 

6. Informace  

7. Různé 

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

Mgr. Miroslava Mrázová, Ondřej Moro, David Gorčica, MBA 

 

Omluven:  

 

Program: 
 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

 

Ověřovateli byli zvoleni Ondřej Moro a Vojtěch Bürger. 

 

Usnesení č. 1/2/2011 

Hlasování:  7 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

2) Prodej pozemku Čekánov 

 

Starosta obce přednesl požadavek manželů Hellerových k prodeji zbytkového 

pozemku o ploše 11 čtverečních metrů u chaty v Čekánově, k.ú. Chlumec. V duchu 

rámcového usnesení obce o prodeji těchto pozemků z roku 2008 byl prodej 

odsouhlasen. 

 

Usnesení č. 2/2/2011 

Hlasování:  7 hlasů pro 

0 hlasů proti 
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3) Schválení závěrečného účtu Obce Chlumec za rok 2010: 

- Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce:  

Vyvěšeno: 24.2.2011 

Svěšeno: 17.3.2011 

- Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na elektronické úřední desce:  

Vyvěšeno: 24.2.2011 

Svěšeno: 17.3.2011 

- Zveřejněné doklady:   

 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2010 

 Návrh závěrečného účtu 

 Finanční vypořádání dotací s ÚZ 

- Závěrečný účet byl projednán s vyjádřením – souhlas s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad. 

- Závěrečný účet je zpracován v samostatných deskách a je dostupný na 

obecním úřadě obce. 

 

Usnesení č. 3/2/2011 

Hlasování:  7 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

4) Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu hospodaření za 

rok 2010: 

 

Starosta seznámil přítomné při projednávání Závěrečního účtu obce Chlumec za rok 2010 

se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 od Krajského úřadu 

Jihočeského kraje. 

 

Z důvodu zjištění chyb při zaúčtování koupených pozemků, které jsou zatížené věcnými 

břemeny, navrhl přijmout následující opatření k nápravě: 

"Pozemky zatížené věcnými břemeny, kdy je obec povinným, budou vedeny na  

příslušných analytických účtech týkajících se věcných břemen, tzn. účtech 031 x50 dle 

konkrétního druhu pozemku."  

ZO opatření projednalo a odsouhlasilo. 

 

Usnesení č. 4/2/2011 

Hlasování:  7   hlasů pro 

0  hlasů proti 

 

5) Rozpočtová změna č. 1/2011: 

- projednána a schválena rozpočtová změna č. 1/2011 dle předloženého návrhu 

(viz příloha tohoto zápisu). 

 

Usnesení č. 5/2/2011 

Hlasování: 7 hlasů pro 

  0 hlasů proti 

 

6) Informace  
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne podobně jako loni, v sobotu 

16.4.2011 v Chlumci a Krníně.  

Oficiální přidělení evidenčního čísla chaty 46 v chatové oblasti Čekánov. 

Kladné vyjádření obce k projektu rekonstrukce chaty manželů Boháčových v chatové 
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oblasti Čekáno. 

 

Nehlasováno 

6) Různé: 

Noví spoluobčané obce jsou manželé Římanovi.  

  

Nehlasováno 

 

 

 

Jednání ukončeno: 20.25 h 

 

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

 

Ověřili: Vojtěch Bürger  …………………….. 

 

   Ondřej Moro              …………………….. 

 

 

 

 

 

………………………………………….  ………………………………………. 

Ing. Jan Mojžíš     Ing. Petr Bürger 

              místostarosta          starosta 


