
Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov

                         IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451

Oznámení:
Dne 14. 3. 2019 se bude konat v zasedací síni OÚ Chlum

od 19:00 hodin zasedání zastupitelstva obce.

Program:

1. zahájení, 
2. pronájem vodního zdroje CH – 2 VOD Zdislavice,
3. přibližovací linky a hospodaření v lesích,
4. velkoobjemový kontejner na směsný odpad v obci Chlum,
5. rozpočtové opatření č. 1/2019,
6. různé,
7. závěr.

V Chlumu dne 4. 3. 2019

Zveřejnění dokumentu
Vývěska obecního úřadu Elektronická úřední deska

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

Vyvěšeno dne: 4. 3. 2019 Vyvěšeno dne: 4. 3. 2019

Sejmuto dne: Sejmuto dne: 

Ing. Miroslav Balík, Ph. D.

  starosta

  v.r.
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Zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 14. 3. 2019 v zasedací síni OÚ
Chlum od 19:00 hodin.

Program:

1.  zahájení, 
2.  pronájem vodního zdroje CH – 2 VOD Zdislavice,
3.  přibližovací linky a hospodaření v lesích,
4.  velkoobjemový kontejner na směsný odpad v obci Chlum,
5.  schválení ceny za servis technologické linky obecní vodárny, 
6.  rozpočtové opatření č. 1/2019,
7.  různé,
8.  závěr.

Prezence: (viz Příloha č. 1.)
Hosté: p. J. Kopecký

V 19:00 zahájil starosta obce p. Miroslav Balík (dále předsedající) zasedání zastupitelstva a navrhl 
změnit program viz výše.
Byl přidán bod 5.
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 seznámil zastupitele se záměrem VOD Zdislavice si vybudovat vlastní zdroj vody
s využitím našeho druhého vrtu CH-2, který obec nepoužívá.  Navrhl  tedy zastupitelům, zda by
souhlasili  s pronájmem  tohoto  nevyužívaného  vrtu  VOD  Zdislavice  a  nechal  o  tomto  návrhu
hlasovat.
Zastupitelé schvalují možnost pronájmu nevyužívaného vrtu CH-2 VOD Zdislavice.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3.Předsedající  předal  slovo  správci  obecních  lesů  p.  Václavu  Kopeckému,  který  podrobně
informoval přítomné o stavu obecních lesů, postupu odstraňování napadených stromů, vývratů, atd. 
Dále upozornil zastupitele na potřebu odstranění výmolů na přibližovacích lesních linkách. Zároveň
informoval  zastupitele  o  samovýrobě  dřeva  občany  obce  a  o  odpracovaných  brigádnických
hodinách  a  seznámil  zastupitele  s  dalšími  pěstebními  a  těžebnímimi  zákroky  pro  nadcházející
období jara.



Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov

                         IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451

Zastupitelé berou zprávu správce lesa p. Václava Kopeckého na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Předsedající následně znovu otevřel otázku velkoobjemových kontejnerů, protože současný stav
není  zcela  vyhovující.  Plocha,  na  které  jsou  kontejnery  umístěny,  není  zpevněná  a  dalším
problémem  je  odlétávání  odpadů  při  větru.  Taktéž  je  nemalým  problémem  volný  přístup  ke
kontejnerům,  které  potom  využívají  i  občané  sousedních  obcí.  Následovala  diskuse.  Bylo
navrhováno  zakrytí  kontejneru  stříškou,  nebo  nalézt  vhodnější  místo  pro  umístění  kontejnerů.
Konkrétní řešení se nepodařilo zatím nalézt. Proto bylo dohodnuto, že do příští schůze se všichni
zastupitelé  pokusí  najít  nějaké  vhodné  místo  na  umístění  kontejnerů,  popřípadě  navrhnou  jiné
technické opatření, které zlepší současný nevyhovující stav.
Zastupitelé  berou informace na vědomí a souhlasí  s uvedeným návrhem, že do příští  schůze se
všichni  pokusí  najít  nějaké  místo  na  umístění  kontejnerů,  popřípadě  navrhnou  jiné  technické
opatření, které zlepší současný nevyhovující stav.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Předsedající seznámil zastupitele s Protokolem o provedeném servisu technologického zařízení
obecní vodárny a s cenou provedených úprav (32 464 Kč). Navrhl zastupitelům schválit zaplacení
faktury za provedenou práci (viz Příloha č. 2).
Zastupitelé berou informace na vědomí a souhlasí se zaplacením uvedené faktury viz. Příloha č.2
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Místostarosta obce Jan Balšánek přečetl rozpočtové opatření č. 1/2019, které vypracovala účetní 
obce Eva Follerová (viz Příloha č. 3).
Zastupitelé schvalují  rozpočtové opatření č. 1/2019.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
6 Usnesení č. 6 bylo schváleno. Rozpočtové opatření č. 5/2018 bylo schváleno.

6. Následovala diskuse:

- evidence provozu obecního traktoru

- situace kolem zasíťování obecních parcel v lokalitě „U Kopeckých“

 Nakonec zapisovatel p. Jan Balšánek přečetl přijatá usnesení.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:30.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 14. 3. 2019 v zasedací síni
OÚ Chlum od 19:00 hodin.

Zastupitelstvo obce Chlum po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv

I. schvaluje

  2. možnost pronájmu nevyužívaného vrtu CH-2 VOD Zdislavice,
  5. zaplacení faktury za servis technologického zařízení obecní vodárny (viz Příloha č. 2),

        6. rozpočtové opatření č. 1/2019 (viz Příloha č. 2),

II. bere na vědomí

        3. zprávu správce lesa p. Václava Kopeckého o stavu obecních lesů,

III. pověřuje

4. všechny zastupitele pokusem najít nějaké místo na umístění kontejnerů, popřípadě 
      navržením jiného technického opatření, které zlepší současný nevyhovující stav.
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 V Chlumu dne 14. 3. 2019                                  Zapsal: Mgr. Jan Balšánek ….................................

Ověřovatelé zápisu                                                                                                                
    

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

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

 

                                     

                                         

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

                                                   Ing. Miroslav Balík, Ph.D
                                                                starosta                                                                              
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