
Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov

                         IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451

Oznámení:
Dne 19. 7. 2019 se bude konat v zasedací síni OÚ Chlum

od 19:00 hodin zasedání zastupitelstva obce.

Program:

1. zahájení, 
2. informace o kůrovcové kalamitě,
3. dotační tituly – kanalizace,
4. informace o stavu a technologii úpravny vody,
5. různé,
6. závěr.

V Chlumu dne: 4. 7. 2019

Zveřejnění dokumentu
Vývěska obecního úřadu Elektronická úřední deska

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

Vyvěšeno dne: 4. 7. 2019 Vyvěšeno dne: 4. 7. 2019

Sejmuto dne: Sejmuto dne: 

Ing. Miroslav Balík, Ph. D.

  starosta

  v.r.
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Zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 19. 7. 2019 v zasedací síni OÚ
Chlum od 19:00 hodin.

Program:

1.  zahájení, 
2.  informace o kůrovcové kalamitě,
3.  dotační tituly - kanalizace,
4.  informace o stavu a technologii úpravny vody,
5.  lesní plán,
6.  různé,
7.  závěr.

Prezence: (viz Příloha č. 1.)

V 19:00 zahájil starosta obce p. Miroslav Balík (dále předsedající) zasedání zastupitelstva a navrhl 
doplnit program schůze o bod 5. lední plán a současně navrhl schválit program zasedání viz výše.
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  předal  slovo  správci  obecních  lesů  p.  Václavu  Kopeckému,  který  opakovaně
seznámil  zastupitele  se  současným  stavem  lesa  a  se  stále  se  zvětšujícím  problémem  výskytu
kůrovce, a že je nutné napadené stromy ihned odtěžit a dřevo uskladnit na skládku v dostatečné
vzdálenosti od lesa.  V současné situaci již nezvládáme vytěžení napadených stromů svojí technikou
a proto je nutné v nejzasaženější  lokalitě použít harvestor.
Zastupitelé berou správu správce obecních lesů na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3.Předsedající dále informoval zastupitele o situaci kolem financování budoucí stavby kanalizace
(viz Příloha 2) přes vypisované dotační tituly a též o možnosti požádat o kompenzaci za vytěžené
kůrovcové dřevo v roce 2018. Zastupitelé berou zprávu na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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4.Předsedající dále informoval zastupitele o stavu technologie úpravny vody v obecní vodárně. Dle
informací od správce obecní vodárny a servisní firmy lze očekávat nutné a finančně náročné opravy
stávajícího zařízení. Rovněž bylo doporučeno, že vhodnější variantou by byla celková modernizace
technologie.  Na  její  pořízení  by  bylo  možné  použít  některého  vhodného  dotačního  titulu.
Předsedající navrhuje zjistit podrobnější informace. Zastupitelé berou zprávu na vědomí a pověřují
starostu obce Miroslava Balíka zjištěním možností modernizace technologie obecní vodárny a také
jejím finančním zajištěním.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Předsedající dále informoval zastupitele o potřebě zadat vypracování LHP na další decénium a
seznámil zastupitele s nabídkou na jeho vypracování od Jana Nováka z Lesoprojektu s.r.o., Stará
Boleslav (viz Příloha 3), který pro naší obec vypracoval minulý LHP a proto navrhuje přijmout tuto
nabídku. 
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování LHP viz Příloha 3
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Následovala diskuse:

- velkoobjemové kontejnery, 

- umístění skládky vytěženého dřeva

 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 19. 7. 2019 v zasedací síni
OÚ Chlum od 19:00 hodin.

Zastupitelstvo obce Chlum po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv

I. schvaluje

        5. zpracování LHP viz Příloha 3

II. bere na vědomí

        2. zprávu správce lesa p. Václava Kopeckého o stavu obecních lesů,
        3. zprávu starosty obce o dotačních titulech na výstavbu obecní kanalizace,
        4. zprávu starosty obce o stavu technologie obecní úpravny vody,

III. pověřuje

3. p. Miroslava Balíka zjištěním možností modernizace technologie obecní vodárny
    a také jejím finančním zajištěním.

    

 V Chlumu dne 19. 7. 2019                                  Zapsal: Mgr. Jan Balšánek ….................................

Ověřovatelé zápisu                                                                                                                
    

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

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

 

                                     

                                        

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

                                                   Ing. Miroslav Balík, Ph.D
                                                                starosta                                                                             
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