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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

Č. 6/2014 

ze dne 11. 12. 2014 

 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Rozpočet 2015 

3. Odprodej pozemku v Čekánově 

4. Nápravná opatření z provedeného auditu  

5. Aktualizace programu rozvoje obce 

6. Příkaz k provedení inventur 

7. Různé 

8. Diskuze 

 
Přítomni:  Ing. Petr Bürger, Jiří Šesták, Martin Klíma,  

 Ondřej Moro, Adam Mráz,  Mgr. Miroslava Mrázová 

Omluveni:   Ing. Eliška Talířová 

 

 

Program: 
 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

 

Ověřovateli byli zvoleni Mgr. Miroslava Mrázová Martin Klíma  

 

Usnesení č. 1/6/2014 

Hlasování:  6 hlasů pro 

0 hlasů proti 
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2) Rozpočet pro rok 2015 

 

Vyvěšen 20.11.2014, svěšen 11.12.2014. Komentář k rozpočtu podal Petr Bürger. 

Rozpočet je konstruován jako přebytkový, vychází z příjmů a výdajů obce v tomto roce a 

minulých letech. Do rozpočtu není zahrnuta akce III. Etapa rekonstrukce místní 

komunikace – to bude řešeno podle aktuální výše event. dotace z POV. 

 

Usnesení č. 2/6/2014 

Hlasování: 6  hlasů pro 

                  0  hlasů proti 

 

3) Odprodej pozemku v Čekánově 

 

Zastupitelstvo znovu projednalo žádost o prodej pozemku č.1783/74 o rozloze 212 m2 

manželům Dáše a Miroslavu Bílkovým, bytem Lesní 3. 370 06 České Budějovice. Žádost 

byla projednávána už v roce 2012 s kladným stanoviskem zastupitelstva. Vzhledem 

k zamýšlenému odprodeji rybníka sousedícího s tímto pozemkem však byly další kroky 

pozastaveny. Nyní je tato související záležitost již vyřešena, a nemůže být překážkou 

prodeje. Vlastnictví tohoto pozemku obecním úřadem není nikterak přínosné pro 

obyvatele obce. Prodej je odsouhlasen za stejných podmínek jako v předchozích 

případech, tedy za cenu 100 Kč za m2. 

 

 

Usnesení č. 3/6/2014 

Hlasování:  6  hlasů pro 

 0 hlasů proti 

 

4) Nápravná opatření z provedeného auditu 

 

V protokolu z provedeného auditu vyplývaly tyto nedostatky: 

 Nedodání dvou dokumentů ke kontrole. Tyto dokumenty byly dohledány naším 

účetním, Miroslavem Krátkým a zaslány dodatečně. 

 Rozhodnutí o přidělení zakázky firmě Sexta (výstavba zázemí na Věncovně) 

Zastupitelstvo dodatečně odsouhlasuje přidělení této zakázky uvedené firmě.. 

 

Usnesení č. 4/6/2014 

Hlasování:  6  hlasů pro 

 0 hlasů proti 

 

 

5) Aktualizace programu rozvoje obce 

 

S ohledem na připravovanou žádost o dotaci z Programu obnovy venkova proběhla 

aktualizace rozvojového plánu obce z roku 2013 – prakticky se jedná jen o posunutí 

termínů, neboť s opravou průjezdné komunikace obcí se počítalo v rozvoji obce od 

samého počátku. Z důvodů značné finanční náročnosti však byla tato akce rozložena do 

více etap. 

Usnesení č. 5/6/2014 

Hlasování:  6 hlasů pro 

 0 hlasů proti 
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6) Příkaz k provedení inventur pro rok  2014 

 

Starosta vydal příkaz k zahájení inventur, a to ode dne 27.12.2014, termín ukončení 

inventur je 15-1.2015. 

Složení inventarizační a zároveň i likvidační komise: 

Předseda: ing. Eliška Talířová 

Člen: Jiří Šesták 

Člen: Adam Mráz. 

 

Usnesení č. 6/6/2014 

Hlasování:  6 hlasů pro 

 0 hlasů proti 

 

 

7) Různé 

 

Starosta informoval o probíhající činnosti v oblasti výběru a vyhodnocení plateb 

komunálních poplatků. Došlo ke zvýšení ceny od svozové firmy ASA, finanční zátěž 

představuje též mobilní sběrný dvůr a svozové místo v D. Třeboníně. 

 Po vyhodnocení bude řešen návrh na zvýšení – pravděpodobně ze 400 Kč na 500 Kč při 

zachování stávajících pravidel. 

Informativní bod 

Nehlasováno 

 

 

8) Diskuse 

 

Jiří Šesták by uvítal zvýraznění odboček do Krnína pomocí patníků s odrazkami – jako je 

tomu na odbočce do Chlumce a Čekánova. Starosta přislíbil prověřit tuto možnost u 

českokrumlovské SÚS. 

 

 

 

Jednání ukončeno ve 20:15 

 

 

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

 

 

 

Ověřili:  Mgr. Miroslava Mrázová          …………………….. 

   

 

  Martin Klíma  …………………….. 

     

 

 

 

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

              Ondřej Moro                         Ing. Petr Bürger 

                          místostarosta                       starosta 


