
Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov

                         IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451

Oznámení:
Dne 14. 12. 2018 se bude konat v zasedací síni OÚ Chlum

od 19:00 hodin zasedání zastupitelstva obce.

Program:

1. zahájení, 
2. směna pozemků s VOD Zdislavice,
3. příprava projektu obecní kanalizace ( p. Rozsíval),
4. různé,
5. závěr.

V Chlumu dne 6. 12. 2018

Zveřejnění dokumentu
Vývěska obecního úřadu Elektronická úřední deska

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

Vyvěšeno dne: 6. 12. 2018 Vyvěšeno dne: 6. 12. 2018

Sejmuto dne: Sejmuto dne: 

Ing. Miroslav Balík, Ph. D.

  starosta

  v.r.
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Zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 14. 12. 2018 v zasedací síni OÚ
Chlum od 19:00 hodin.

Program:

1. zahájení, 
2. směna pozemků s VOD Zdislavice,
3. příprava projektu obecní kanalizace ( p. Rozsíval),
4. evidence spotřeby vody,
5. příspěvek obce Chlum do Mikroregionu Český Smaragd,
6. zadávání lesních dílků pro samovýrobu pro občany obce,
7. různé,
8. závěr.

Prezence: (viz Příloha č. 1.)
Omluven p.  František Navrátil, p. Michal Navrátil a p. Jaroslav Hromas
Hosté: p. Rozsíval, p. P. Čihák a p. J. Kopecký

V 19:00 zahájil starosta obce p. Miroslav Balík (dále předsedající) zasedání zastupitelstva a navrhl 
změnit program viz výše.
Byly přidány body 4, 5 a 6.
Výsledek hlasování: Pro 4 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 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Zapisovatel a ověřovatelé byli schváleni.

2.Předsedající seznámil zastupitele s připravenou směnnou smlouvou ke směně pozemků z důvodu
stavby ČOV (viz Příloha č. 2.) Následně nechal hlasovat o této smlouvě.
Zastupitelé schvalují směnnou smlouvu dle Přílohy č. 2. 
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3.Předsedající předal slovo  Ing. Janu Rozsívalovi, který podrobně informoval přítomné o postupu
tvorby projektu obecní kanalizace  a zároveň předal vedení obce zpracovanou dokumentaci dle
platné smlouvy, starosta potvrdil převzetí dokumentace svým podpisem.
Zastupitelé berou informace na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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4. Předsedající předal slovo Petru Čihákovi (správci obecního vodovodu), který podrobně seznámil
zastupitele se situací v obecní vodárně a se způsobem, jakým je na vodárně evidována spotřeba
vody. Bylo domluveno,že od 1. 1. 2019 bude na vodárně kontrolována spotřeba vody v půlročních
intervalech,  popřípadě  i  častěji,  bude-li  podezření  na  její  únik  z vodovodního řadu,  či  v jiných
nestandardních situacích. 
Zastupitelé berou informace na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5.  Předsedající  předal  slovo  Janu  Balšánkovi,  který  podrobně  informoval  přítomné  o  činnosti
Mikroregionu Český smaragd, s rozpočtem na rok 2019 a s potřebou schválit příspěvek ve výši
38 700 Kč. Výše je počítaná podle počtu obyvatel obce a činí 200 Kč na obyvatele, bez ohledu na
velikost členské obce (viz Příloha č. 3).
Zastupitelé berou informaci na vědomí a  schvalují zaplacení členského příspěvku ve výši 38 700
Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

6. Na návrh správce lesa p. Václava Kopeckého byla otevřena otázka samovýroby palivového dřeva
pro občany obce Chlum. Předsedající uvedl, že veškerou agendu evidence a přidělování dílků v lese
má  ve  své  kompetenci  správce  lesa  p.  Václav  Kopecký,  tak  jak  tomu  bylo  i  dříve.  Dále,  že
dohodnuté díly a práce v lese před 1.12.2018 zůstávají v platnosti. Na vlastní přání správce lesa p.
Václava  Kopeckého,  bude  evidenci  přidělených  dílků  v lese  dávat  pravidelně  ke  kontrole  na
schůzích zastupitelstva obce.
Zastupitelé pověřují evidencí a přidělováním dílků v lese pro občany obce Chlum správce lesa p.
Václava Kopeckého.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

7. Následovala diskuse:

   -     narovnání situace ohledně popelových nádob, přihlášení občanů, kteří popelnici nemají,

         v případě neúspěchu řešit příslušnou vyhláškou (3/2019),

- možnosti pořízení dalších kontejnerů na tříděný odpad,

- hledání místa pro umístění velkoobjemových kontejnerů

 Nakonec zapisovatel p. Jan Balšánek přečetl přijatá usnesení.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:45
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 14. 12. 2018 v zasedací síni
OÚ Chlum od 19:00 hodin.

Zastupitelstvo obce Chlum po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv

I. schvaluje

  2. směnnou smlouvu dle Přílohy č. 2,
  5. zaplacení členského příspěvku Mikroregionu Český smaragd ve výši 38 700 Kč 

II. bere na vědomí

        3. informace o postupu přípravy projektu obecní kanalizace,
        4. informaci o kontrole spotřeby vody na vodárně,

III. pověřuje

       6. evidencí a přidělováním dílků v lese pro občany obce Chlum správce lesa 
           p. Václava Kopeckého.
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 V Chlumu dne 14. 12. 2018                                  Zapsal: Mgr. Jan Balšánek ….................................

Ověřovatelé zápisu                                                                                                                
    

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

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

 

                                     

                                         

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

                                                   Ing. Miroslav Balík, Ph.D
                                                                starosta                                                                              
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