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Oznámení:
Dne 6. 12. 2018 se bude konat v zasedací síni OÚ Chlum

od 19:30 hodin zasedání zastupitelstva obce.

Program:

1. zahájení,

2. příprava rozpočtu pro rok 2019,

3. schválení směrnice č. 1/2018 - Inventarizace majetku a závazků - plán inventur na rok 2018,

4. žádost o zařazení pozemků ( p. Miroslav Kakos)

5. žádost o zařazení pozemků ( p. Josef Zíka)

6. ostatní a diskuse,

7. závěr.

V Chlumu dne 26. 11. 2018

Zveřejnění dokumentu
Vývěska obecního úřadu Elektronická úřední deska

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

Vyvěšeno dne: 26. 11. 2018 Vyvěšeno dne: 26. 11. 2018

Sejmuto dne: Sejmuto dne: 

Ing. Miroslav Balík, Ph. D.

  starosta

  v.r.
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Zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 5. 12. 2018 v zasedací síni OÚ
Chlum od 19:30 hodin.

Program:

1. zahájení,

2. informace o dotacích na kanalizaci (p. Semerád),

3. narovnání majetkových poměrů obecních pozemků v trvalém užívání občany obce,

4. nabídka na pořízení hasičské dodávky (SAP Loket),

5. příprava rozpočtu pro rok 2019,

6. schválení směrnice č. 1/2018 - Inventarizace majetku a závazků - plán inventur na rok 
2018,

7. žádost o zařazení pozemků ( p. Miroslav Kakos)

8. žádost o zařazení pozemků ( p. Josef Zíka)

9. ostatní a diskuse,

10. závěr.

Prezence: (viz Příloha č. 1.)
Hosté: p. Marek Semerád a p. J. Kopecký ml.

Ve 19:30 zahájil starosta obce p. Miroslav Balík (dále předsedající) zasedání zastupitelstva a navrhl 
změnit program viz výše.
Program doplněn o body 2, 3 a 4, ostatní  dle původního programu.
Výsledek hlasování: Pro 7 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 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Zapisovatel a ověřovatelé byli schváleni.

2. Předsedající předal slovo p. Martinu Semerádovi, zástupci firmy ARTENDR s.r.o., která bude pro
obec připravovat nabídku žádostí na získání dotace na stavbu obecní kanalizace a v případě dohody
bude i celý tento proces administrovat. Z jeho slov vyplynulo, že je vhodné požádat o všechny 3
možné dotace, tedy EU SFŽP 70%, MZ 60-70% a Středočeský kraj – kofinancování.
2. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
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3.  Předsedající seznámil zastupitele se situací, že někteří občané mají oplocené i části obecních
pozemků, většinou jde o nepřesnosti, které vznikly v minulosti při digitalizaci katastrálních map, či
nesprávně zaknihované směny a prodeje pozemků. Starosta navrhuje, aby obec umožnila občanům
vyřešit  tento  problém odkupem sporných  pozemků  od  obce  za  jednotnou  cenu  300,-  Kč  metr
čtvereční a nechává o tomto návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Předsedající informuje zastupitele se situací ohledně možnosti získat přes dotaci novou hasičskou
dodávku (SAP Loket) viz Příloha č. 2.
4. Zastupitelé vzali informace na vědomí.

5. Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2019.

 ( viz Příloha č. 3)

5. Zastupitelé návrh vzali na vědomí.

6. Místostarosta Jan Balšánek přečetl směrnici č. 1/2018 - Inventarizace majetku a závazků - plán 
inventur na rok 2018.( viz příloha č. 4) a navrhl zastupitelstvu tuto směrnici schválit.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

7. a 8. Předsedající následně seznámil zastupitele se žádostmi p. Zíky a p. Kakose (viz Příloha č. 5).
Obě  žádosti  byli  přeposlány  p.  Russemu  a  ten  doporučil  zastupitelstvu  přijmout  následující
usnesení: předán podnět zpracovateli a navrhl o tomto usnesení hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
7. a 8. Usnesení č. 7 a 8. bylo schváleno.

9. Následovala diskuse:

    - zajištění souhlasů od občanů ke stavbě kanalizace p. Miroslav Balík a p. František Navrátil 

       a p. Jaroslav Hromas,

    - kontrola vodoměrů a odečet spotřeby vody za rok 2018 p. Michal Navrátil ( se správcem 

      vodovodu p. Petrem Čihákem),

- roznos vánočních dárků a přání důchodcům p. Jan Balšánek a p. Michal Navrátil.

Nakonec zapisovatel p. Jan Balšánek přečetl přijatá usnesení.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:15
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 6. 12. 2018 v zasedací síni
OÚ Chlum od 19:30 hodin.

Zastupitelstvo obce Chlum po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv

I. schvaluje

  3. prodej sporných pozemků za jednotnou cenu 300,- Kč metr čtvereční,
  5. směrnici č. 1/2018 - Inventarizace majetku a závazků - plán inventur na rok 2018 
      ( viz příloha č. 4),
  7. a 8. předání podnětu zpracovateli UP dle žádostí p. Kakose a p. Zíky,

II. bere na vědomí
        2. informaci o možnostech získání dotací na výstavbu obecní kanalizace (p. Semerád),
        4. informaci o možnosti získat dotaci na nákup nové vybavené hasičské dodávky (Sap Loket),
        5. návrh rozpočtu na rok 2019,

III. pověřuje

       9. zajištěním souhlasů od občanů ke stavbě kanalizace p. Miroslav Balíka a p. Františka 

           Navrátila a p. Jaroslava Hromase, dále kontrolou vodoměrů a odečtem spotřeby vody

           za rok 2018 p. Michala Navrátila ( se správcem vodovodu p. Petrem Čihákem)

           a  roznosem vánočních dárků a přání důchodcům p. Jana Balšánek a p. Michala Navrátila.
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 V Chlumu dne 6. 12. 2018                                  Zapsal: Mgr. Jan Balšánek ….................................

Ověřovatelé zápisu                                                                                                                
    

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

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

 

                                     

                                         

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

                                                   Ing. Miroslav Balík, Ph.D
                                                                starosta                                                                              
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