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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

č. 6/2012 

ze dne 15. 12. 2012 

 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Schválení rozpočtu obce pro rok 2013 

3. Rozpočtový výhled na rok 2014 - 2015 

4. Rozpočtová změna č. 5/2012 

5. Převzetí účelových polních komunikací 

6. Veřejné zakázky malého rozsahu – změna metodiky 

7. Příkaz k provedení inventur pro rok 2012 

8. Program obnovy venkova na období 2014-2015 

9. Věcné břemeno ve věci uložení el. kabelu p. Klímy  

 

 

Přítomni:  Ing. Petr Bürger, Ing. Eliška Talířová, Ondřej Moro, Mgr. Miroslava Mrázová, 

David Gorčica, MBA, Ing. Jan Mojžíš 

 

Omluveni:  Vojtěch Bürger 
 

 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

Ověřovateli byli zvoleni David Gorčica a Mgr. Miroslava Mrázová. 

 

Usnesení č. 1/6/2012 

Hlasování:  6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

2) Schválení návrhu rozpočtu obce 2013: 

 Starosta předložil návrh rozpočtu na rok 2013, který byl vyvěšen na obecní úřední 

desce i elektronické úřední desce dne 29. 11. 2012 a byl svěšen dne 15. 12. 2012. 

Rozpočet je konstruován jako vyrovnaný.  

 ZO návrh projednalo a schválilo dle paragrafů a položek (viz příloha).  

 

Usnesení č. 2/6/2012 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 
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3) Rozpočtový výhled na rok 2014-2015: 

 Starosta předložil v návaznosti na rozpočet roku 2013 návrh rozpočtového 

výhledu na období 2014-2015. 

 ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 3/6/2012 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

4) Rozpočtová změna č. 5/2012 

 Starosta obce předložil návrh rozpočtové změny č. 5/2012.  

 ZO návrh projednalo a schválilo (viz příloha zápisu). 

 

Usnesení č. 5/6/2012 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

5) Převzetí účelových polních komunikací: 

 Starosta obce seznámil přítomné se záměrem převzít od Pozemkového úřadu 

Český Krumlov (ČR – Ministerstvo zemědělství) účelovou polní komunikaci 

na parcele 2201/1, která bylo v loňském roce Pozemkovým úřadem 

rekonstruována jako společné zařízení na základě schváleného návrhu 

pozemkových úprav.  Jedná se o účelovou polní komunikaci „Polní cesta VC-

1“ v délce 210 m, šířce 3 m s oboustrannými krajnicemi 0,5m. Investiční 

hodnota stavby k 31. 1. 2012 je Kč 1 010 221,--. 

 ZO záměr projednalo a odsouhlasilo převzetí účelových polních komunikací. 

 

Usnesení č. 5/6/2012 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

6) Veřejné zakázky malého rozsahu – změna metodiky: 

 Starosta předložil návrh změn v metodice pro Veřejné zakázky malého 

rozsahu. Změna vyplývá z platných změn legislativy týkající se veřejných 

zakázek. 

 ZO návrh projednalo a odsouhlasilo.  

 

Usnesení č. 6/6/2012 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

7) Příkaz starosty k provedení inventur pro rok 2012: 

 Starosta vydal příkaz k zahájení inventur, a to ode dne 27. 12. 2012, termín 

ukončení inventur je 15. 1. 2013. 

 Složení inventarizační a zároveň likvidační komise: 

 předseda – Eliška Talířová 

 člen – David Gorčica 

 člen – Vojtěch Bürger 
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Usnesení č. 7/6/2012 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

8) Program obnovy venkova na období 2014-2015: 

 Starosta obce informoval o plánu čerpání prostředků z dotačního fondu 

Program obnovy venkova na období 2014-2015. 

 ZO návrh projednalo a odsouhlasilo.  

 

 

Usnesení č. 8/6/2012 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

9) Věcné břemeno ve věci uložení el. kabelu p. Klímy  

 Pan Václav Klíma provádí přípojku NN na svůj pozemek parc. č. 60/1. Toto 

kabelová přípojka přechází přes pozemek p. č. 2197/2, který je ve vlastnictví 

Obce Chlumec. Vyrovnání s obcí Chlumec bude provedeno formou věcného 

břemene. Smluvní strany se dohodly, že věcné břemeno se zřizuje úplatně za 

jednorázovou úplatu 600,- Kč.  

 ZO návrh projednalo a odsouhlasilo. 

 

 

Usnesení č. 9/6/2012 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

 

Jednání ukončeno: 20.00 h 

 

 

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

 

 

Ověřili: Vojtěch Bürger  …………………….. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….  ………………………………………. 

Ing. Jan Mojžíš     Ing. Petr Bürger 

              místostarosta          starosta 


