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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

č. 7/2013 

ze dne 9. 12. 2013 

 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Schválení rozpočtu obce pro rok 2014 

3. Příkaz k provedení inventur pro rok 2013 

4. Zvýšení ceny za vodné a nájem vodoměru 

5. Vykonávání přestupkové a pořádkové komise 

6. Různé 

 

Přítomni:  Ing. Petr Bürger, Ing. Eliška Talířová, Vojtěch Bürger,  

Ondřej Moro,  David Gorčica, MBA, Ing. Jan Mojžíš 

 

Omluveni:  Mgr. Miroslava Mrázová 
 

 

 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

Ověřovateli byli zvoleni David Gorčica a Vojtěch Bürger. 

 

Usnesení č. 1/7/2013 

Hlasování:  6  hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

2) Schválení návrhu rozpočtu obce 2014: 

 Starosta předložil návrh rozpočtu na rok 2014, který byl vyvěšen na obecní úřední 

desce i elektronické úřední desce dne 18.11.2013 a byl svěšen dne 9.12.2013. 

Rozpočet je konstruován jako přebytkový.  

 ZO návrh projednalo a schválilo dne paragrafů (viz příloha).  

 

Usnesení č. 2/7/2013 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

3) Příkaz starosty k provedení inventur pro rok 2013: 

- Starosta vydal příkaz k zahájení inventur, a to ode dne 27.12.2013, termín 

ukončení inventur je 15.1.2014. 
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- Složení inventarizační a zároveň likvidační komise: 

 předseda – Eliška Talířová 

 člen – David Gorčica 

 člen – Vojtěch Bürger 

 

Usnesení č. 3/7/2013 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

4) Zvýšení ceny za vodné a nájem vodoměru 

 

 Odběr vody z obecních studní je problematický jak z hlediska kvality vody, tak i 

z hlediska vydatnosti pramene. Z tohoto důvodu je obec nucena zásobovat občany 

výhradně vodou z vodovodního řadu ve vlastnictví společnosti ČEVAK a.s.. Za m
3
 

firma ČEVAK a.s. účtuje 33,50 Kč. Stávající výše vodného 35Kč za m
3
 tak nepokrývá 

náklady spojené s údržbou a správou vodovodu a není tak ani tvořena finanční rezerva 

pro případ havárie vodovodu. Proto se zastupitelstvo rozhodlo zvýšit částku za vodné 

na 40Kč za m
3
 a pevnou částku za nájem vodoměru z původních 120Kč na 240Kč. 

Tato nová sazba bude účtována od nového zúčtovacího období tj. od června 2014. 

 ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 4/7/2013 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

5) Vykonávání přestupkové a pořádkové komise 

 

 Obec Chlumec prodloužila s Městským úřadem Český Krumlov veřejnoprávní 

smlouvu o vykonávání přestupkové a pořádkové komise pro Obec Chlumec na další 

období. 

 ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 5/7/2013 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

6) Různé 

 

 Předvánoční posezení – proběhne v sobotu 21.12.2013 opět u Morů ve stodole. 

Začátek v 17:00. 

 

 

Informativní bod - nehlasováno 

 

 

Jednání ukončeno: 20.00 h 
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Zapsala: Ing. Eliška Talířová             …………………….. 

 

 

Ověřili: Vojtěch Bürger  …………………….. 

 

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

 

 

 

 

………………………………………….  ………………………………………. 

Ing. Jan Mojžíš     Ing. Petr Bürger 

              místostarosta          starosta 


