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                         IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451

Oznámení:
Dne 25. 11. 2018 se bude konat v zasedací síni OÚ Chlum

od 19:30 hodin zasedání zastupitelstva obce.

Program:

1.  zahájení
2.  koupě pozemku 1070/15 v k.ú. Chlum u Vlašimi,
3.  úprava výše vodného,
4.  poplatky za popelnice,
5.  rozpočtové opatření č. 4/2018,
6.  lesní správce – schválení dohody o pracovní činnosti, 
7.  žádost JUDr. Bc. Ladislava Veselého o pokácení vzrostlých stromů na parcele 1785/3 v k.ú.
       Chlum u Vlašimi,
8.  umístění kontejnerů pro odpad,
9.  dluhopisy u KB,
10.  stavba hasičské zbrojnice,
11.  různé,
12.  závěr.

V Chlumu dne 15. 11. 2018

Zveřejnění dokumentu
Vývěska obecního úřadu Elektronická úřední deska

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

Vyvěšeno dne: 15. 11. 2018 Vyvěšeno dne: 15. 11. 2018

Sejmuto dne: Sejmuto dne: 

Ing. Miroslav Balík, Ph. D.

  starosta



Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov

                         IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451
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Zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 25. 11. 2018 v zasedací síni OÚ
Chlum od 19:30 hodin.

Program:

1. zahájení
2. směna pozemků s VOD Zdislavice,
3. koupě pozemku1070/15 v k.ú. Chlum u Vlašimi
4. kanalizační přípojky a věcná břemena,
5. směna a parcelace v lokalitě „ U Kopeckých“,
6. úprava výše vodného,
7. poplatky za popelnice,
8. rozpočtové opatření č. 4/2018,
9. lesní správce – schválení dohody o pracovní činnosti, 
10. žádost JUDr. Bc. Ladislava Veselého o pokácení vzrostlých stromů na parcele 1785/3 v k.ú. 
      Chlum u Vlašimi,
11. umístění kontejnerů pro odpad,
12. dluhopisy u KB,
13. stavba hasičské zbrojnice,
14. různé,
15. závěr.

Prezence: (viz Příloha č. 1.)
Omluven p. Jaroslav Hromas.
Hosté: p. L. Hejný a p. J. Kopecký ml.

1.Ve 19:30 zahájil starosta obce p. Miroslav Balík (dále předsedající) zasedání zastupitelstva a 
navrhl změnit program viz výše.
Byly přidány body  3, 4 a 5, ostatní  dle původního programu.
Výsledek hlasování: Pro 6 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 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Zapisovatel a ověřovatelé byli schváleni.

2.Předsedající informoval zastupitele o připravované směně pozemků z důvodu stavby ČOV (viz
Příloha č. 2.) Následně nechal hlasovat o této směně.
Zastupitelé schvalují směnu pozemků dle Přílohy č. 2. 
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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 odkoupení pozemku  1070/15 v k.ú. Chlum u Vlašimi do vlastnictví obce za dohodnutou
cenu 150 Kč/m2 viz Příloha č. 3.
Zastupitelé schvalují koupi pozemku viz výše.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Předsedající seznámil zastupitele  s termíny, kdy mohou občané obce Chlum přijít na obecní úřad
konzultovat své připojení k obecní kanalizaci (viz příloha č. 4).
4. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

5. Předsedající seznámil zastupitele  s navrhovanou směnou a parcelací v lokalitě „ U Kopeckých“
viz Příloha č. 5
5. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

6. Předsedající  otevřel  otázku  ceny  vody  pro  koncové  uživatele.  Současná  úroveň  nepokrývá
náklady obce na výrobu pitné vody. Z tohoto důvodu navrhl zvýšit cenu pitné vody od ledna 2019
na částku 25,- Kč za m3pro domácnosti a na cenu 45,- Kč za m3 pro organizace (VOD) včetně DPH
a navrhl o tomto navýšení ceny hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. Předsedající seznámil zastupitele s problémem ohledně placení poplatků za popelnice. Navrhl, že
bude  potřeba  zjistit  potřebné  informace  a  nastavit  standardní  podmínky  placení  poplatků  za
likvidaci komunálního odpadu.
7. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

8. Místostarosta obce Jan Balšánek přečetl Rozpočtové opatření č. 4/2018 ( viz příloha č. 6), které
vypracovala účetní obce Eva Follerová.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

9.  Zastupitel  Petr  Zíka  připravil  návrh  Dohody o  provedení  práce  pro správce  lesa  p.  Václava
Kopeckého ( viz Příloha č. 7) Předsedající navrhl schválit tuto dohodu a nechal o tomto návrhu
hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10. Předsedající  seznámil  zastupitele  s žádostí  p.  JUDr.  Bc.  Ladislava  Veselého  na  pokácení
několika stromů na parcele 1785/3 v k.ú. Chlum u Vlašimi z důvodu špatného stavu těchto stromů
(viz Příloha č. 8). Předsedající navrhl tuto žádost schválit a zároveň pověřil místostarostu p. Jana
Balšánka přípravou potřebných dokumentů. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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11. Předsedající seznámil zastupitele s problémem ohledně umístění kontejnerů na odpad. Navrhl,
že bude potřeba zjistit potřebné informace a najít výhodné místo na umístění kontejnerů.
11. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

12. Předsedající otevřel otázku vypovězení stávajících dluhopisů u KB, resp. ukončení smlouvy s
…………… a výnosy převézt na běžný účet u KB z důvodu nerentability této investice a navrhl o
tomto usnesení hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

13.  Předsedající  seznámil  zastupitele  s možností  získání  dotace  na  stavbu  hasičské  zbrojnice.
Vzhledem k finanční situaci obce (stavba kanalizace) navrhl tuto investici prozatím odložit.
13. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

14. Následovala diskuse:

- dary pro důchodce k vánocům 29 ks za 29 000 Kč

- úklid budovy obecního úřadu p. Bohuslav Sádovský – 960 Kč měsíčně od 1.12.2018.

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 25. 11. 2018 v zasedací síni
OÚ Chlum od 19:30 hodin.

Zastupitelstvo obce Chlum po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv

I. schvaluje

  2. připravovanou směnu pozemků z důvodu výstavby ČOV,
  3. odkoupení pozemku  1070/15 v k.ú. Chlum u Vlašimi do vlastnictví obce 
      za dohodnutou cenu 150 Kč/m2 viz Příloha č. 3.,
  6. zvýšit cenu pitné vody od ledna 2019 na částku 25 Kč zam3 pro domácnosti a na cenu 
      45 Kč za m3 pro organizace (VOD) včetně DPH,
  8. rozpočtové opatření č. 4/2018 ( viz příloha č. 6),
  9. dohodu o provedení práce pro správce lesa p. Václava Kopeckého ( viz Příloha č. 7),
  10. žádost p. JUDr.Bc. Ladislava Veselého na pokácení několika stromů na parcele 1785/3 
       v k.ú. Chlum u Vlašimi z důvodu špatného stavu těchto stromů,
  12. vypovězení stávající smlouvy s ………………

II. bere na vědomí

        4. termíny, kdy mohou občané obce Chlum přijít na obecní úřad konzultovat své
             připojení k obecní kanalizaci (viz příloha č. 4),
        5. navrhovanou směnu a parcelaci v lokalitě „ U Kopeckých“ viz Příloha č. 5,
        7. zjistit potřebné informace a nastavit standardní podmínky placení poplatků
             za likvidaci komunálního odpadu,
        11. zjistit potřebné informace a najít výhodné místo na umístění kontejnerů,
        13. odložení investice na výstavbu nové hasičské zbrojnice,

III. pověřuje

         10. místostarostu p. Jana Balšánka přípravou dokumentace pro řízení o odstranění stromů 
               na parcele 1785/3 v k.ú.
               Chlum u Vlašimi z důvodu špatného stavu těchto stromů.
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 V Chlumu dne 25.11. 2018                                  Zapsal: Mgr. Jan Balšánek ….................................

Ověřovatelé zápisu                                                                                                                
    

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

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

 

                                     

                                         

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

                                                   Ing. Miroslav Balík, Ph.D
                                                                starosta                                                                              
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