
Obecní úřad CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov
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Oznámení:
Dne 26. 6. 2019 se bude konat v zasedací síni OÚ Chlum

od 19:00 hodin zasedání zastupitelstva obce.

Program:

1.  schválení  závěrečného účtu obce za rok 2018, 
2.  schválení účetní závěrky obce za rok 2018, 
3.  projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 ze dne 7. 6. 2019,
4.  různé,
5.  závěr.

V Chlumu dne 8. 6. 2019

Zveřejnění dokumentu
Vývěska obecního úřadu Elektronická úřední deska

(http://www.chlumuvlasimi.cz/urad/uredni-deska/)

Vyvěšeno dne: 8. 6. 2019 Vyvěšeno dne: 8. 6. 2019

Sejmuto dne: Sejmuto dne: 

Ing. Miroslav Balík, Ph. D.

  starosta

  v.r.
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Zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 26. 6. 2019 v zasedací síni OÚ
Chlum od 19:00 hodin.

Program:

1. schválení  závěrečného účtu obce za rok 2018, 
2. schválení účetní závěrky obce za rok 2018, 
3. projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 ze dne 7. 6. 2019,
4. rozpočtové opatření č. 2/2019,
5. nákup pozemku parc.č. 52, k.ú. Chlum u Vlašimi,
6. faktura za opravu obecní vodárny,
7. faktura za opravu hasičské stříkačky,
8. různé,
9. závěr

Prezence: (viz Příloha č. 1.)
Hosté: Jan Hloušek, Libor Hejný a Petr Čihák – správce obecního vodovodu.
V 19:00 zahájil starosta obce Miroslav Balík zasedání zastupitelstva a navrhl doplnit program o bod :
4. rozpočtové opatření č. 2/2019,
5. nákup pozemku parc.č. 52, k.ú. Chlum u Vlašimi,
6. faktura za opravu obecní vodárny,
7. faktura za opravu hasičské stříkačky.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Program schůze byl schválen

Zapisovatelem byl navržen Jan Balšánek, ověřovateli zápisu Petr Zíka a Václav Kopecký.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Zapisovatel a ověřovatelé byli schváleni.

1. - 3. Zastupitelé projednali návrh závěrečného účtu obce (viz Příloha č. 2.), ke kterému občané nepodali 
žádné námitky, společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 ze dne 7. 6. 
2019 (viz Příloha č. 3), kde byly zjištěny 2 chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
pod písmenem c) § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

- Územní celek nedodržel obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze.

- Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu o dílo do 15 dnů od jejího uzavření.

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad a  současně přijímá tato nápravná 
opatření k auditu ze dne 7. 6. 2019 (viz příloha č. 3 a 4):

- Územní celek doplnil, respektive rozšířil tisk Přílohy v části D.2- Celková výměra lesních pozemků 
s lesním porostem a D.3 – Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši
57,-/m2,
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- OZ přijalo systémové opatření a budou smlouvy zveřejňovány v zákonném termínu.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Závěrečný účet a nápravná opatření byla schválena

2. Zastupitelstvo dále dnešního dne schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018.
(viz Příloha č. 2)

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Účetní závěrka byla schválena.

4. Místostarosta obce Jan Balšánek přečetl Rozpočtové opatření č. 2/2019 ( viz příloha č. 5), které 
vypracovala účetní obce Eva Follerová.

 Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Rozpočtové opatření bylo schváleno

5. Následně předsedající předal slovo p. Petru Zíkovi, který informoval zastupitele o výsledku vyjednávání
s p. Z.S. ve věci zřízení VB na pozemku parc.č. 52, k.ú. Chlum u Vlašimi. Pan Z.S. s tímto nesouhlasí a
navrhuje  obci tento pozemek prodat za částku 100 000Kč, výměra pozemku dle katastru nemovitostí  je
3  179  m².  Předsedající  navrhuje  zastupitelům tento  pozemek  zakoupit  hlavně  z důvodu  zřízení  VB ke
plánované stavbě obecní kanalizace a také z možného dalšího využití tohoto pozemku. (viz Příloha č. 6).

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelé schvalují nákup pozemku parc.č. 52, k.ú. Chlum u Vlašimi a zároveň pověřují
starostu obce Miroslava Balíka uzavřením kupní smlouvy (viz Příloha č. 6).

6. Předsedající předal slovo správci obecního vodovodu p. Petru Čihákovi, který informoval zastupitele  o
stavu obecní vodárny, o provedené opravě v ceně 32 053Kč (viz Příloha č. 7) a o nutnosti provedení dalších
oprav a výměny náplní v technologii vodárny. Vzhledem k tomu, že faktura (viz Příloha č. 7) vykazovala
určité nejasnosti,  doporučil  předsedající  ji  zatím neuhradit  a sám se nabídl,  že zkontaktuje dodavatele a
prověří dané nejasnosti.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelé schvalují  neuhrazení dané faktury a zároveň pověřují starostu obce Miroslava
Balíka zkontaktováním dodavatele a prověřením všech nejasností.

7. Místostarosta obce Jan Balšánek seznámil zastupitele s požadavkem SDH Chlum na zaplacení opravy
závodní stříkačky v ceně 9 721 Kč. (viz Příloha č. 8). Následovala krátká diskuse, ze které vzešel návrh, že
obec zaplatí opravu stříkačky pokud členové SDH uklidí černou skládku železa v lokalitě u rybníka.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelé schvalují uhrazení dané faktury včetně podmínky, že členové SDH uklidí černou
skládku železa v lokalitě u rybníka.
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8. Následovala diskuse:

- nákup vybavení do lesa (lopatka, průměrka, pásmo a křídy) – schváleno, zařídí p. Kopecký,

- výběr vhodného navijáku za traktor – schváleno, zařídí p. Balík,

- úklid černé skládky u rybníka – schváleno, zařídí p. Kůžel (SDH Chlum),

- označení zakázané skládky a umístění kontejneru na železo, informace občanů (leták, vývěska a webové
stránky) ohledně možnosti ukládání odpadů – schváleno, zařídí p. Balšánek (leták viz Příloha č. 9),

- hledání vhodného místa pro kontejnery – úkol zůstává.

 

Nakonec zapisovatel Jan Balšánek přečetl přijatá usnesení.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:00
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 26. 6. 2019 v zasedací síni
OÚ Chlum od 19:00 hodin.

Zastupitelstvo obce Chlum po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv

 

I. schvaluje

  1-3. závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad, 
  1-3.  nápravná opatření  k auditu ze dne 7. 6. 2019,
  2. účetní závěrku obce za rok 2018,
  4. rozpočtové opatření č. 2/2019,
  5. nákup pozemku parc.č. 52, k.ú. Chlum u Vlašimi,
  7. uhrazení faktury za opravu hasičské závodní stříkačky,

II. bere na vědomí

       3. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 ze dne 7. 6. 2019,

III. pověřuje

      5.  starostu obce  Miroslava Balíka uzavřením kupní smlouvy na nákup pozemku parc.č. 52, k.ú.
          Chlum u Vlašimi

          Z diskuse: - nákup vybavení do lesa (lopatka, průměrka, pásmo a křídy) – schváleno,

                              zařídí p. Kopecký,

                            - výběr vhodného navijáku za traktor – schváleno, zařídí p. Balík,

                            - úklid černé skládky u rybníka – schváleno, zařídí p. Kůžel (SDH Chlum),

                             - označení zakázané skládky a umístění kontejneru na železo, informace občanů (leták, 

                               vývěska a webové stránky) ohledně možnosti ukládání odpadů – schváleno, 

                               zařídí p. Balšánek (leták viz Příloha č. 9).
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 V Chlumu dne 26. 6. 2019                                  Zapsal: Mgr. Jan Balšánek ….................................

Ověřovatelé zápisu                                                                                                                
    

                  Petr Zíka               .............................................

                  Václav Kopecký   .............................................    

 

                                     

                                         

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

                                                   Ing. Miroslav Balík, Ph.D
                                                                starosta                                                                              
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