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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

Č. 1/2015 

ze dne 16. 04. 2015 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Opravná opatření ve zprávě za rok 2014 na základě provedené auditu 

3. Směna pozemku 

4. Informace 

5. 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 Jiří Šesták, Adam Mráz.  

 

Usnesení č. 1/1/2015 

Hlasování:  6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

2) Opravná opatření ve zprávě za rok 2014 na základě provedené auditu 

 

Na základě auditu provedeného dne 30. 3. 2015 ZO Chlumec přijímá opatření k chybám 

ve zprávě za rok 2014. 

 

1. Zastupitelstvo obce dodatečně schvaluje účetní závěrku za kalendářní rok 2013. 

 

2. Změna odměn za funkční období jednotlivých neuvolněných zastupitelů. 

- 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 

 

3. Změna členů jednotlivých výborů – (starosta nesmí být členem žádného z výborů, 

nahradit některým jiným ze členů zastupitelstva), a pak vypsat členy jednotlivých 

výborů. 
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- Finanční výbor: 

 Předseda  Ing. Eliška Talířová 

 Člen:  Mgr. Miroslava Mrázová 

           Člen:   Martin Klíma 

 

- Kontrolní výbor: 

 Předseda  Jiří Šesták 

 Člen: Martin Klíma 

 Člen:  Adam Mráz 

 

Usnesení č. 2/1/2015 

Hlasování: 7  hlasů pro 

                  0 hlasů proti 

 

 

3) Směna pozemku 

 

V souvislosti se změnou majitele KEW s.r.o. (Věncová hora) je navrženo uspořádání 

odpovídající současnému stavu (vedení cesty v majetku obce, oplocení). Situace je 

zaměřena, a je přílohou tohoto zápisu. 

Proběhne následující směna: 

Z pozemku číslo 463 bude převedeno 12m
2
 z vlastnictví KEW s.r.o. do vlastnictví obce a 

z pozemku číslo 2225/5 bude převedeno 43 m
2
 z vlastnictví obce do vlastnictví KEW 

s.r.o. . 

Rozdíl 31m
2
, který nabyde firma KEW s.r.o. do vlastnictví, bude prodán za obvyklou 

cenu 100 Kč/ m2. 

 

Usnesení č. 3/1/2015 

Hlasování: 7  hlasů pro 

                  0 hlasů proti 

 

 

4) Informace 

 

Informace o postupu přípravy akce Rekonstrukce komunikace Chlumec 3. etapa: 

Prozatím probíhá narovnání vlastnictví pozemků mezi stávajícími majiteli. 

V průběhu měsíce dubna bude oznámen výsledek z dotačního program, který byl podán 

na konci roku 2014. 

Dále pak budou probíhat přípravné a projekční práce. 

Plánovaný termín zahájení stavby se předpokládá v září tohoto roku. 

 

Informativní bod  

Nehlasováno 

 

 

5) Různé 

 

Májka 2015 – byla svolána brigáda na přípravu – proběhne v sobotu 25. 04. 2015 od 

16:00. 

Současně budou uvedeny do provozu herní prvky pro děti. 

 

Informativní bod  

Nehlasováno 
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Jednání ukončeno: 20.25 

 

 

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

 

 

Ověřili:  Adam Mráz          …………………….. 

   

 

  Jiří Šesták …………………….. 

     

 

 

 

 

 

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

               Ondřej Moro                 Ing. Petr Bürger 

                          místostarosta                       starosta 


