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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 
 

č. 2/2015 

ze dne 18. 06. 2015 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Schválení závěrečného účtu, účetní závěrky Obce Chlumec za rok 2014 

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

2014 – měsíční odměny za výkon funkce jednotlivých neuvolněných 

zastupitelů obce  

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

2014 – složení Finančního výboru v souladu se zákonem 

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

2014 – inventurní soupis územního celku neobsahují jednoznačné určení 

majetku a závazků 

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

2014 – doložení schválení účetní závěrky obce k  31.12.2014 

7. Sponzorský dar pro chatařskou osadu Yukon 

8. Směna pozemku mezí obcí Chlumec a panem Milanem Havlisem 

9. Rozdělení pozemku v obci Chlumec 

10. Různé 

Přítomni:  Ing. Petr Bürger, Ing. Eliška Talířová, Adam Mráz, Ondřej Moro,  

Mgr. Miroslava Mrázová, Jiří Šesták, Martin Klíma 

 

Omluveni:    

 

Program: 
 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

 

Ověřovateli byli zvoleni Martin Klíma, Jiří Šesták.  

 

Usnesení č. 1//2/2015 

Hlasování:  7 hlasů pro 

0 hlasů proti 
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2) Starosta obce předložil závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2014. 

 

- Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce: 

 Vyvěšeno: 1.6.2015 

 Svěšeno: 18.6.2015 

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

přístup: 

 Vyvěšeno: 1.6.2015 

 Svěšeno: 18.6.2015 

- Zveřejněné doklady:  Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014 

Návrh závěrečného účtu 

Finanční vypořádání dotací s ÚZ 

 

Závěrečný účet a účetní závěrku obce za rok 2014 ZO projednalo a schválilo s 

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

 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

 

Usnesení č. 2/2/2015 

Hlasování:  7 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

3) Opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu za rok 2014 – 

měsíční odměny za výkon funkce jednotlivých neuvolněných zastupitelů obce  

 

Starosta seznámil přítomné při projednávání Závěrečného účtu obce Chlumec za rok 

2014 se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 od Krajského 

úřadu Jihočeského kraje. 

 

Při přezkumu byla zjištěna chyba, že neuvolněnému členovi zastupitelstva byla výše 

měsíční odměny stanovena v rozporu se stanovenými limity.  

 

Z tohoto důvodu starosta navrhl přijmout následující opatření k nápravě: „Změna odměn 

za funkční období jednotlivých neuvolněných zastupitelů bude v souladu se stanovenými 

limity a to takto: 

Funkční odměna výkonu starosty obce – Kč 1.781,- / měsíc 

Funkční odměna výkonu místostarosty – Kč 1.268,- / měsíc 

Funkční odměny členů jednotlivých výborů, kteří jsou zároveň neuvolněnými zastupiteli 

obce – Kč 634,- / měsíc 

 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 3/2/2015 

Hlasování:  7 hlasů pro 

0 hlasů proti 
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4) Opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu za rok 2014 – 

složení Finančního výboru v souladu se zákonem 

Při přezkumu hospodaření byla zjištěna chyba, že složení Finančního výboru není 

v souladu se zákonem 

 

Starosta předložil následující opatření k nápravě: „Složení Finančního a Kontrolního 

výboru musí být v souladu se zákonem a proto bude provedena výměna jednotlivých 

členů výborů a to následovně: 

 

- Finanční výbor: 

 Předseda  Ing. Eliška Talířová 

 Člen:  Mgr. Miroslava Mrázová 

           Člen:   Martin Klíma 

 

- Kontrolní výbor: 

 Předseda  Jiří Šesták 

 Člen: Martin Klíma 

 Člen:  Adam Mráz 

 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 4/2/2015 

Hlasování:  7 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

5) Opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu za rok 2014 – 

inventurní soupisy územního celku neobsahují jednoznačné určení majetku a 

závazků 

 

Při přezkumu hospodaření byla zjištěna chyba, že inventurní soupis územního celku 

neobsahuje jednoznačné určení majetku a závazků. 

 

Starosta předložil následující opatření k nápravě: „Inventurní soupis územního celku 

musí obsahovat jednoznačné určení majetku a závazků. Bude též obsahovat všechny 

pozemky, které obsahuje list vlastnictví. 

 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 5/2/2015 

Hlasování:  7 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

6)  Opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu za rok 2014 – 

doložení schválení účetní závěrky obce k 31.12.2014 

 

 Při přezkumu hospodaření byla zjištěna chyba, že účetní závěrka územního celku 

sestavená k rozvahovému dni nebyla schválena zastupitelstvem územního celku. 

 

Starosta předložil následující opatření k nápravě: „Účetní závěrka a závěrečný účet za rok 

2014 bude schválen v zákonem stanoveném termínu“. 
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ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 6//2/2015 

Hlasování:  7 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

7) Sponzorský dar pro chatařskou osadu YUKON 

 

Zastupitelstvo obce schválilo navýšení sponzorského daru pro chatařskou osadu Yukon o 

2600Kč. 

 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

 

Usnesení č. 7/2/2015 

Hlasování: 7 hlasů pro 

                  0 hlasů proti 

 

 

8) Směna pozemku mezí obcí Chlumec a panem Milanem Havlisem 

 

V rámci třetí etapy rekonstrukce komunikace je navrženo uspořádání majetkových 

poměrů dle současného stavu mezi panem Milanem Havlisem a Obcí Chlumec. 

Proběhne směna pozemků p.č. 2295/1  a 382/2. Pozemek p.č. 382/2 ve vlastnictví pana 

Milana Havlise bude celý převeden na Obec Chlumec. Z pozemku p.č. 2295/1 bude 

převedena část pozemku na pana Milana Havlise. 

 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 8/2/2015 

Hlasování: 7 hlasů pro 

                  0 hlasů proti 

 

 

9) Rozdělení pozemku  

 

Pan Ladislav Bürger se na Obec Chlumec obrátil s dotazem, zda nebudou námitky, pokud 

si svůj pozemek rozdělí a tím vznikne nová stavební parcela. 

Po konzultaci s panem Kolářem (hlavní projektant územního plánu Obce Chlumec) a 

podle platného územního plánu v tomto kroku panu Burgerovi nic nebrání. 

 

Zastupitelstvo tuto skutečnost projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 9/2/2015 

Hlasování: 6  hlasů pro 

                  1 hlasů proti 
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10) Různé 

 

Starosta informoval o instalaci pingpongového stolu v areálu Věncovna, který bude 

financován z dotačního programu firmy ČEZ. 

 

Informativní bod 

nehlasováno 

 

 

 

Jednání ukončeno: 20.25 

 

 

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

 

 

Ověřili:  Martin Klíma          …………………….. 

   

 

  Jiří Šesták …………………….. 

     

 

 

 

 

 

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

               Ondřej Moro                 Ing. Petr Bürger 

                          místostarosta                       starosta 


