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 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 
 

č. 2/2019 

ze dne 24. 6. 2019 

 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Schválení závěrečného účtu Obce Chlumec za kalendářní rok 2018 

3. Schválení účetní závěrky Obce Chlumec za kalendářní rok 2018 

4. Přijetí opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu za 

kalendářní rok 2018 

5. Kanalizace Krnín: nabídka k vypracování studie 

6. Vodné a stočné: úhrada 

7. Účetní – úprava dohody o provedení práce 

8. Informace starosty  

9. Různé 

 

 
Přítomni:  Ing. Petr Bürger, Václav Kalkuš, Martin Klíma, Jiří Maršán, 

Petr Neškodný, Ing. Eliška Talířová 
 

 

Omluveni:     Ing. Jan Mojžíš 
 
Program: 
 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

 

Ověřovateli byli zvoleni Jiří Maršán, Václav Kalkuš.  
 

Usnesení č. 1/2/2019 
Hlasování: 6 hlasů pro 

0 hlasů proti 
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2) Schválení závěrečného účtu obce za kalendářní rok 2018 

 

Starosta obce předložil návrh závěrečného účtu obce Chlumec za rok 2018 
V papírové formě a formátu požadovaném nadřízenými úřady. Zastupitelé nemají 
k materiálu výhrady či připomínky. 
. 
            Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce: 

➢ Vyvěšeno: 31.5.2019 
➢ Svěšeno: 23.6.2019 

- Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce umožňující dálkový 
přístup: 
➢ Vyvěšeno: 31.5.2019 
➢ Svěšeno: neustále zveřejněno 
 

- Zveřejněné doklady:   Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 
Návrh závěrečného účtu 

 
Závěrečný účet obce za kalendářní rok 2018 ZO projednalo a schválilo s vyjádřením 
„souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“. 
 
ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 2/2/2019 
Hlasování: 6 hlasů pro 
 0 hlasů proti 

 

3) Schválení účetní závěrky Obce Chlumec za kalendářní rok 2018 

Účetní závěrku obce za kalendářní rok 2018 ZO projednalo a schválilo s vyjádřením 

„souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“. 

ZO návrh projednalo a schválilo  
 
Usnesení č. 3/2/2019 
Hlasování: 6 hlasů pro 
 0 hlasů proti 
 

4) Přijetí opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu za kalendářní 

rok 2018 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 24.6.2019, při projednávání závěrečného účtu 
obce za kalendářní rok 2018, přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve 
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. 
 
Na základě provedeného auditu a zjištěných závad byla provedena tato nápravná 
opatření: 

 Charakteristika zjištěné chyby a nedostatku:  
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Členovi zastupitelstva obce, jemuž zanikl mandát člena zastupitelstva, bylo odchodné 
poskytnuto v nesprávné výši nebo mu nebylo poskytnuto. 

Popis zjištěné chyby a nedostatku:  

Neuvolněný místostarosta, který vykonával funkci 1 volební období (od 3. 11. 2014 do 1. 11. 
2018) má nárok na "odchodné" za podmínek nové právní úpravy ve výši 3násobku (1+2) 
odměny. Kontrolou výplatních lístků neuvolněného místostarosty za období 10/2018 až 
12/2018 bylo zjištěno, že nebylo vyplaceno.  

Vyřešeno konzultací s externím účetním obce, dlužné odchodné bylo vyplaceno ve mzdách 
za měsíc květen 2019. 

 
Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 30.6.2019. 
 
ZO návrh projednalo a schválilo. 
 
Usnesení č. 4/2/2019 
Hlasování: 6 hlasů pro 
 0 hlasů proti 
 

 

5)  Kanalizace Krnín: nabídka k vypracování studie 

Předložena nabídka společnosti PROVOD k vypracování vodohospodářské studie 
systémového řešení kanalizace části obce Krnín. Tato nabídka vznikla jako výsledek 
diskuzí zastupitelů o řešení uvedeného, zajistil místostarosta Mojžíš. Studie bude stát 
obec 18 150 Kč. Zastupitelstvo pokládá objednání a vypracování této studie za nezbytné 
k tomu, aby dokázalo zaujmout odborně podložený názor k dalším krokům v této 
oblasti. Ukládá tedy starostovi její objednání. 
 
 
Usnesení č. 5/2/2019 
Hlasování: 6 hlasů pro 
  0 hlasů proti 
 

6) Vodné a stočné: úhrada 

Na základě podrobné analýzy nákladů, resp. kalkulace vodného – ke které obec 
přistoupila po požadavku nadřízených orgánů -  je nutno zvýšit ceny vodného a 
stočného. U vodného se dosavadní cena 48,- Kč/m3 zvyšuje na 60,- Kč/m3.  U stočného 
se dosavadní cena 8,- Kč/m3 zvyšuje na 10,- Kč/m3. Uvedené sazby začnou platit až po 
letošních odečtech vodoměrů – promítnou se tedy do faktur občanů obce až na podzim 
2020. I přes toto opatření však nebude vytvářena odpovídající rezerva pro obnovu 
vodovodu. 
Usnesení č. 6/2/2019 
Hlasování: 6 hlasů pro 
  0 hlasů proti 
 
 
 
 



4/4 

7) Externí účetní  obce – úprava fakturační odměny 

S ohledem na nárůst požadavků a objemu prováděných činností – a na základě 
porovnání s okolními obcemi navrhuje starosta zvýšit měsíční odměnu účetnímu obce o 
1000,-Kč bez DPH. 
 
Usnesení č. 7/2/2019 
Hlasování: 6 hlasů pro 
  0 hlasů proti 
 
 

8) Informace starosty 

Hudební festival – 3.8., vystoupí místní folklórní soubor „Soumrak“, další části programu 

se připravují. 

Stromy 

Kultivace obecního pozemku k možnosti pro parkování 

Rafty 

Valná hromada RSOV 

Změna úložiště větví 

Lavička, cedule 

Nehlasováno 
 

 

9) Různé 

 

Nehlasováno 
 

Jednání ukončeno: 20:30. 
 

 
Zapsal:  Ing. Petr Bürger              …………………….. 

 

 

Ověřili:  Jiří Maršán        …………………….. 

    

 

  Václav Kalkuš …………………….. 

     

 

 

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

               Ing. Jan Mojžíš                 Ing. Petr Bürger 
                            místostarosta            starosta 


