
Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov

                         IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451

Oznámení:
Dne 8. 11. 2018 se bude konat v zasedací síni OÚ Chlum

od 20:00 hodin zasedání zastupitelstva obce.

Program:

1. určení výše odměn zastupitelům, členům a předsedům výborů, 
2. jmenování správce obecních lesů, 
3. úprava výše vodného,
4. umístění kontejnerů pro odpad,
5. pozemky pro ČOV,
6. stavba hasičské zbrojnice,
7. různé,
8. závěr.

V Chlumu dne 31. 10. 2018

Zveřejnění dokumentu
Vývěska obecního úřadu Elektronická úřední deska

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

Vyvěšeno dne: 31. 10. 2018 Vyvěšeno dne: 31. 10. 2018

Sejmuto dne: Sejmuto dne: 

Ing. Miroslav Balík, Ph. D.

  starosta

  v.r.
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Zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 8. 11. 2018 v zasedací síni OÚ
Chlum od 20:00 hodin.

Program:

1. projekt obecní kanalizace,
2. informace k územnímu plánu,
3. pozemky pro ČOV,
4. darovací smlouva na auto pro SDH,
5. určení výše odměn zastupitelům, členům a předsedům výborů, 
6. jmenování správce obecních lesů, 
7. různé,
8. závěr.

Prezence: (viz Příloha č. 1.)
Omluven p.  František Navrátil, p. Michal Navrátil se dostavil až ve 20:20.
Hosté: p. Rozsíval, p. Russe a p. J. Kopecký

Ve 20:00 zahájil starosta obce p. Miroslav Balík (dále předsedající) zasedání zastupitelstva a navrhl 
změnit program viz výše.
Body 3, 4 a 6 dle původního programu přesunuty na další zasedání
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Program schůze byl schválen

Zapisovatelem byl   předsedajícím navržen Jan Balšánek,  ověřovateli  zápisu Petr  Zíka a  Václav
Kopecký.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0
Zapisovatel a ověřovatelé byli schváleni.

1.Předsedající předal slovo  Ing. Janu Rozsívalovi, který podrobně informoval přítomné o postupu
tvorby projektu obecní kanalizace dle dokumentu Záznam z výrobního výboru č. 1 a č 2 viz příloha
č.2.  Zastupitel  Petr  Zíka  se  nabídl,  že  se  poptá  na  možnosti  budoucího  provozování  ČOV a
kanalizace firmou VHS Benešov a VODAK Humpolec. Následně zastupitelé opakovaně potvrdili
stanovisko občanů obce, že žádná z přípojek nebude řešena tlakově. 5 domácností zatím nebude
připojeno, budou vyvážet stávající jímky do ČOV. Jejich připojení na čističku bude řešeno později,
výstavbou dalších 2 gravitačních větvích v závislosti na plánovaném stavebním rozvoji obce.
Zastupitelé berou informaci na vědomí a je navrženo, že celá kanalizace bude gravitační. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
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2.  Předsedající  předal  slovo   Arch.  Tomáši  Russemu,  který  informoval  zastupitele  o  postupu
přípravy územního plánu obce a přípravy rozvojové lokality „ U Kopeckých“  viz příloha č. 3. Dále
byla projednávána možnost budoucího uložení vykopané zeminy při výstavbě kanalizace. Nakonec
byl znovu dle § 6 odst. 5 písm.a)  zákona č.  183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu,
v platném znění (dále jen stavební zákon) a v souladu s § 44 písm. a) stavebního zákona o pořízení
nové územního plánu obce Chlum navržen určeným členem zastupitelstva pro pořízení  nového
územního plánu  Ing. Miroslav Balík, Ph. D. 
Zastupitelé  berou  informace  na  vědomí  a  jmenují  určeným členem zastupitelstva  pro  pořízení
nového územního plánu  Ing. Miroslava Balíka, Ph. D.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3.Předsedající informuje zastupitele se situací ohledně pozemků pod plánovanou ČOV. Podařilo se
dohodnout následující:
Pozemky  1070/16  a  1070/17  v k.ú.  Chlum  u  Vlašimi  budou  směněny  za  obecní  pozemky  v
„Lokalitě U Kopeckých“.
Pozemek  1070/15 v k.ú. Chlum u Vlašimi do vlastnictví obce bude odkoupen za dohodnutou cenu
150 Kč/m2.
Zastupitelé schvalují výměnu a prodej pozemku viz výše.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Předsedající seznámil zastupitele se smlouvou (viz příloha č. 4) na bezúplatný převod automobilu
VW Transporter rok výroby 2008 se zůstatkovou cenou 520 496,28 Kč na Obec Chlum. Vozidlo
bude využívat SDH Chlum. Předpokládané náklady na uvedení vozidla do provozu cca 8 až 15 tisíc
Kč. (viz. Příloha č. 5)
Zastupitelstvo Obce Chlum schvaluje darovací smlouvu viz příloha č. 4 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Místostarosta p.Jan Balšánek otevřel nedořešený bod z ustavující schůze – určení výše odměn
zastupitelům,  členům  a  předsedům  výborů.  Předsedající  zastupitele  upozornil  na  fakt,  že  dle
požadavku zastupitelů na ustavující schůzi, je nejnižší možná výše odměny 0 Kč.
Zastupitelstvo  Obce  Chlum  schvaluje  usnesení,  že  členové  zastupitelstva  bez  další  funkce,
předsedové a členové finančního a kontrolního výboru budou vykonávat své funkce bez nároku na
odměnu.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Místostarosta p. Jan Balšánek otevřel otázku jmenování správce obecních lesů. V minulých 2
volebních obdobích vykonával tuto funkci p. Jaroslav Hromas jako místostarosta obce. Vzhledem
k tomu,  že svou práci  dělal  poctivě a  zodpovědně a  má v této  oblasti  výborné znalosti,  navrhl
společně  s předsedajícím,  aby   byl  správcem lesa  znovu  jmenován  právě  p.  Jaroslav  Hromas.
Zastupitelé s návrhem souhlasili, kromě p. Jaroslava Hromase, který své jmenování do této funkce
opakovaně odmítl.
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V nastalé situaci byl navržen správcem lesa p. Václav Kopecký, který má také zkušenosti s prací
v lese a pro naší obec vykonává na dohodu pěstební činnost. Pan Václav Kopecký souhlasil se svým
jmenováním do 5/2019 s možností dalšího prodloužení. 
Následně bylo domluveno, že náplň práce a finanční odměna bude stanovena až na další schůzi
zastupitelstva.
Zastupitelstvo  Obce  Chlum jmenuje  do  funkce  správce  lesa  p.  Václava  Kopeckého  do  5/2019
s možností dalšího prodloužení.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1 (Jaroslav Hromas)
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Následovala diskuse a nakonec zapisovatel p. Jan Balšánek přečetl přijatá usnesení.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 22:15
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 8. 11. 2018 v zasedací síni
OÚ Chlum od 20:00 hodin.

Zastupitelstvo obce Chlum po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv

I. schvaluje

  1. gravitační provedení celé obecní kanalizace, 
  2. jmenování určeným členem zastupitelstva pro pořízení nového územního plánu 
      Ing. Miroslava Balíka, Ph. D ,

        3. výměnu a prodej pozemku pod plánovanou ČOV (pozemky 1070/16 a 1070/17 v k.ú. Chlum
u Vlašimi budou

    směněny za obecní pozemky v „Lokalitě U Kopeckých“,pozemek  1070/15 v kú. Chlum u
Vlašimi bude
    odkoupen za dohodnutou cenu 150 Kč/m2),

  4. darovací smlouvou (viz příloha č. 4) na bezúplatný převod automobilu VW Transporter
       rok výroby 2008 se zůstatkovou cenou 520 496,28 Kč na Obec Chlum,
  5. usnesení, že členové zastupitelstva bez další funkce, předsedové a členové finančního
      a kontrolního výboru budou vykonávat své funkce bez nároku na odměnu ,

        6. jmenování do funkce správce lesa p. Václava Kopeckého do 5/2019
           s možností dalšího prodloužení.

II. bere na vědomí
        1. dokumenty Záznam z výrobního výboru č. 1 a č 2 viz příloha č.2 ,
        2. informace o přípravě ÚP obce,

III. pověřuje
       1. p.Petra Zíku poptáním na možnosti budoucího provozování ČOV a kanalizace firmou
           VHS Benešov a VODAK Humpolec,

2. p. Petra Zíku jednání o prodeji dosud neprodaného vytěženého dříví
       6.  p. Václava Kopeckého správou obecních lesů.
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 V Chlumu dne 8. 11. 2018                                  Zapsal: Mgr. Jan Balšánek ….................................

Ověřovatelé zápisu                                                                                                                
    

                Mgr. Petr Zíka           .............................................

                p. Václav Kopecký    .............................................    

 

                                     

                                         

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

                                                   Ing. Miroslav Balík, Ph.D
                                                                starosta                                                                              
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