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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

č. 2/2016 

ze dne 09. 06. 2016 

 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Prodej zbytkového pozemku v chatové oblasti Čekanově  

3. Schválení závěrečného účtu, účetní závěrky Obce Chlumec za rok 2015 

4. Přijetí opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu za 

rok 2015 

5. Různé 

6. Diskuze 

 
Přítomni:  Ing. Petr Bürger, Martin Klíma, Ing. Eliška Talířová,  Ondřej Moro,  

Adam Mráz, Jiří Šesták, Mgr. Miroslava Mrázová 

 

Program: 
 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

 

Ověřovateli byli zvoleni  Martin Klíma  a Miroslava Mrázová 
  

 

Usnesení č. 1/2/2016 

Hlasování:  7 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

2) Prodej zbytkového pozemku v chatové oblasti Čekanově 

 

Starosta obce přednesl požadavek k prodeji zbytkového pozemku o ploše 723 

m
2
 v chatové oblast Čekánov, k.ú. Chlumec, pozemková parcela 1780/ 2, 

panu Vlastimilu Dvořákovi. 

V duchu rámcového usnesení obce o prodeji těchto pozemků z roku 2008 byl 

prodej odsouhlasen. 

Záměr prodeje tohoto pozemku bude vyvěšen po dobu třiceti dnů na úřední 

desce Obce Chlumec 
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Usnesení č. 2/2/2016 

Hlasování:  7 hlasů pro 

                    0 hlasů proti 

 

3) Starosta obce předložil závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2015. 

 

- Návrh závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce: 

 Vyvěšeno: 20.5.2016 

 Svěšeno: 9.6.2016 

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

přístup: 

 Vyvěšeno: 20.5.2016 

 Svěšeno: 9.6.2016 

- Zveřejněné doklady:  Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 

Návrh závěrečného účtu 

 

Závěrečný účet a účetní závěrku obce za rok 2015 ZO projednalo a schválilo s 

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

 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

 

Usnesení č. 3//2/2016 

Hlasování:  7 hlasů pro 

                    0 hlasů proti 

 

 

4) Přijetí opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných při přezkumu za rok 

2015 

 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9.6.2016., při projednávání závěrečného účtu 

obce za rok 2015, přijalo opatření  k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. 

Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 24.6.2016. 

 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 4//2/2016 

Hlasování:  7 hlasů pro 

                    0 hlasů proti 

 

5) Různé 

 

Zastupitelé a občané zhodnotili proběhlou akci – Dětský den. 

Vše proběhlo skvěle – starosta poděkoval všem kdo se podíleli na organizaci. 

 

Informativní bod  

Nehlasováno 
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Jednání ukončeno: 20.25 

 

 

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

 

 

 

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

   

 

  Mgr. Miroslava Mrázová …………………….. 

     

 

 

 

 

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

             Ondřej Moro                           Ing. Petr Bürger 

                          místostarosta                       starosta 


