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          Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

č. 3/2013 

ze dne 17. 06. 2013 

 

Navržený program: 

 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Schválení závěrečného účtu Obce Chlumec za rok 2012 

3. Opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu za rok 2012 

– formulace kupních smluv týkající se obecního majetku 

4. Opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu za rok 2012 

– účetní evidence pozemků v k.ú. Kosov u Opalic 

5. Rozpočtová změna č. 1/2013 

6. Zařazením správního území obce Chlumec do území působnosti Integrované 

strategie území regionu MAS Netolicko  

7. Výstavba zázemí pro centrum sportu Věncovna 

8. Různé 

 

Přítomni:  Ing. Petr Bürger, Ing. Eliška Talířová, Ondřej Moro,  David Gorčica, MBA, 

Ing. Jan Mojžíš, Vojtěch Bürger 

 

Omluveni:  Mgr. Miroslava Mrázová,         
 

 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

 

Ověřovateli byli zvoleni Ondřej Moro a Vojtěch Bürger. 

 

Usnesení č. 1/3/2013 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 
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2) Schválení závěrečného účtu Obce Chlumec za rok 2012 

 

Starosta obce předložil závěrečný účet za rok 2012. 

- Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce: 

 Vyvěšeno: 11.5.2013 

 Svěšeno: 16.6.2013 

- Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na elektronické úřední desce: 

 Vyvěšeno: 11.5.2013 

 Svěšeno: 16.6.2013 

- Zveřejněné doklady:   Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2012 

Návrh závěrečného účtu 

Finanční vypořádání dotací s ÚZ 

Závěrečný účet obce za rok 2012 ZO projednalo a schválilo s vyjádřením „souhlas 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad“. 

 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 2/3/2013 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

3) Opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu za rok 2012  - 

formulace textu kupních smluv týkající se obecního majetku 

 

Starosta seznámil přítomné při projednávání Záverečného účtu obce Chlumec za rok 

2012 se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 od Krajského 

úřadu Jihočeského kraje. 

 

Při přezkumu byla zjištěna chyba, kdy došlo k nedodržení smluvního ujednání o 

zaplacení kupní ceny dle kupní smlouvy při prodeji pozemku KN p.č. 2309 o výměře 49 

m2, ostatní plocha v k.ú. Chlumec. Kupující dle smlouvy měl kupní cenu hradit 

v hotovosti při podpisu smlouvy. Ve skutečnosti došlo k úhradě převodem peněžních 

prostředků na účet obce.  

 

Z tohoto důvodu starosta navrhl  přijmout následující opatření k nápravě: „V kupních 

smlouvách, které se týkají prodeje obecního majetku, bude vždy uveden způsob úhrady 

ceny dle skutečnosti.“ 

 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 3/3/2013 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 
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4) Opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu za rok 2012 – 

účetní evidence pozemku v k.ú. Kosov u Opalic 

 

Při přezkumu hospodaření byla zjištěna chyba, kdy dle výpisu z katastru obec vlastní 1/8 

pozemků č. 195/9 , výměra 1567 m2, ostatní plocha a 195/18, výměra 100 m2, ostatní 

plocha v k.ú. Kosov u Opalic. Tyto pozemku nejsou evidovány v účetnictví obce.  

 

Starosta předložil následující opatření k nápravě: „Pozemky, které nejsou oceněny a 

zaevidovány v účetnictví, budou dodatečně oceněny a zavedeny do účetní evidence. 

Náprava bude provedena v termínu nejpozději do 31.12.2013.“ 

 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 4/3/2013 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

5) Rozpočtová změna č. 1/2013: 

 

Starosta obce předložil návrh rozpočtové změny č. 1/2013 

ZO návrh projednalo a schválilo (viz příloha zápisu). 

 

Usnesení č. 5/3/2013 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

6) Zařazením správního území obce Chlumec do území působnosti Integrované 

strategie území regionu MAS Netolicko 

  

 Zastupitelstvo obce Chlumec souhlasí se zařazením správního území Chlumec do 

území působnosti Integrované strategie území regionu Netolicko na období 2014–

2020 realizované místní akční skupinou MAS Blanský les. 

 Zastupitelstvo obce Chlumec potvrzuje soulad Integrované strategie území regionu 

Netolicko na období 2014–2020 s rozvojovými dokumenty obce Chlumec. 

 

Usnesení č. 6/3/2013 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

 

 

 

7) Výstavba zázemí pro sportovní centrum Věncovna 

 

 V červenci 2013 bude započata výstavba zděné budovy pro zázemí sportovního 

centra Věncovna.  
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 Tato stavba bude částečně hrazena z dotačního programu MAS Blanský les. A to ve 

výši 312 000 Kč. Tato finanční částka však bude vyplacena až po profinancování 

investičních nákladů. Obec nyní nedisponuje tak vysokou částkou, která by pokryla 

celkovou výstavbu zázemí bez poskytnuté dotace. Proto bude zřízen překlenovací 

úvěr s maximálně půlroční až roční likviditou ve výši 500 000 Kč. 

 

Usnesení č. 7/3/2012 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

8) Různé  

 

Sečení trávy na obecních plochách: 

  

1.  Sečeni okolo sportovního zázemí Věncovna 

Oslovili jsme občany prostřednictvím SMS  zda by se nenašel zájemce o tuto 

pravidelnou činnost za příznivý finanční obnos, který by byl akceptovatelný pro obě 

strany.  Nikdo z občanů však neprojevil zájem, proto jsme vybrali firmu, která nám  

bude tyto plochy pravidelně  sekat (SLUŽBY KRUMLOV - cca 1Kč/m
2
). 

 

2.  Sečení okolo obecních komunikací  

Je také nutné řešit sečení trávy okolo obecních cest – proto bude proveden průzkum jak 

by toto sečení bylo finančně náročné. Bude připraven mapový podklad pro učení 

množství ploch a následně pan David Gorčica provede průzkum u odborných firem.  

 

3. Plochy navazující na soukromé plochy 

Jelikož v naší obci stále funguje pravidlo, že občané sekají trávu v okolí svých  příbytků 

i na obecních  pozemcích, nebudeme tyto plochy řešit plošným sečením a spoléháme na 

ochotu spoluobčanů se o tyto pozemky starat. Tímto také spoluobčanům děkujeme. 

 

Nehlasováno – informativní bod 

 

Jednání ukončeno: 20.00 h 

 

 

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

 

 

Ověřili: Vojtěch Bürger  …………………….. 

 

   Ondřej Moro                         …………………….. 

 

 

 

………………………………………….  ………………………………………. 

Ing. Jan Mojžíš     Ing. Petr Bürger 

              místostarosta          starosta 


