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Oznámení: 

Dne 24. 10. 2019 se bude konat v zasedací síni OÚ Chlum 
od 19:30 hodin zasedání zastupitelstva obce. 

 

 
Program: 
 
1. zahájení,  
2. příkazní smlouva „ O zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt: Výstavba kanalizace  
v obci Chlum u Vlašimi“ od společnosti ARTENDR s.r.o., 
3. informace o kůrovcové kalamitě – těžba dřeva, 
4. zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, 
5. rozpočtové opatření č. 4/2019, 
6. poplatky ze psů, 
7. různé, 
8. závěr. 
 

 
 
 
V Chlumu dne: 17. 9. 2019 

 
 
 
 
 
Zveřejnění dokumentu 

Vývěska obecního úřadu Elektronická úřední deska 

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

Vyvěšeno dne: 17. 9. 2019 Vyvěšeno dne: 17. 9. 2019 

Sejmuto dne:  Sejmuto dne:  

 
 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Balík, Ph. D. 

  starosta 

  v.r. 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 24. 10. 2019 v zasedací síni OÚ 
Chlum od 19:30 hodin. 

 
 
Program: 
 

1. zahájení,  
2. příkazní smlouva „ O zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt: Výstavba kanalizace  

v obci Chlum u Vlašimi“ od společnosti ARTENDR s.r.o., 
3. informace o kůrovcové kalamitě – těžba dřeva, 
4. zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, 
5. rozpočtové opatření č. 4/2019, 
6. poplatky ze psů, 
7. velkoobjemový kontejner na směsný odpad, 
8. zrušení veřejné zakázky, 
9. různé, 
10. závěr. 
  

 
 
Prezence: (viz Příloha č. 1.), omluven p. František Navrátil a p. Petr Zíka 
 
1. V 19:30 zahájil starosta obce p. Miroslav Balík (dále předsedající) zasedání zastupitelstva a 
navrhl doplnit program schůze o bod 7 a 8 viz výše a následně navrhl takto upravený program 
schválit.  
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Program schůze byl schválen 
 
 
Zapisovatelem byl  předsedajícím navržen Jan Balšánek, ověřovateli zápisu Michal Navrátil a 
Václav Kopecký. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Zapisovatel a ověřovatelé byli schváleni. 
 
 
2. Předsedající seznámil zastupitele s upraveným návrhem příkazní smlouvy „ o zabezpečení 
přípravy žádosti o dotaci na projekt: Výstavba kanalizace v obci Chlum u Vlašimi“ od společnosti 
ARTENDR s.r.o. Zastupitelé berou návrh smlouvy na vědomí  a to včetně navrhovaných úprav p. 
Petrem Zíkou (viz Příloha č. 2) 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
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3. Předsedající předal slovo správci obecních lesů p. Václavu Kopeckému, který seznámil 
zastupitele se současným stavem lesa a s pokračující kůrovcovou těžbou. Dále byly prodiskutovány 
ceny za práci v lese a za prodej dřeva (viz Příloha 3).  
Zastupitelé berou správu správce obecních lesů na vědomí. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 

4. Místostarosta obce Jan Balšánek seznámil zastupitele s výsledky dílčího auditu, který proběhl 
v naší obci dne 17. 10. 2019 (viz Příloha č. 4). Jediným větším problémem je evidence poplatků ze 
psů v naší obci, řešení tohoto problému viz bod 6 programu dnešního zasedání.  
Zastupitelé berou zprávu o dílčím auditu na vědomí. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
 

5. Místostarosta obce Jan Balšánek přečetl rozpočtové opatření č. 4/2019, které vypracovala účetní 
obce Eva Follerová (viz Příloha č. 5). 
Zastupitelé schvalují  rozpočtové opatření č. 4/2019. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
 
6. Předsedající navázal na zprávu místostarosty obce o dílčím auditu. Problém s výběrem poplatků 
ze psů plyne ze způsobu evidence a výběru poplatků dle litery zákona. Splnění této povinnosti by 
vedlo k výraznému nárůstu administrativy obecního úřadu. Na druhou stranu je předpokládán roční 
výběr ve výši pouhých 1 140,-Kč. Druhou možností je zrušení vyhlášky č. 2/2008 (viz Příloha č. 6) 
a tímto poplatky ze psů od roku 2020 nevybírat. Dále předsedající navrhuje vybrat poplatky za rok 
2019 společně s vodným v lednu 2020 a bez navýšení poplatku za prodlení platby. 
Zastupitelé ruší platnost vyhlášky č.2/2008 k 31.12.2019 a souhlasí s výběrem poplatků ze psů za 
rok 2019 společně s vodným v lednu 2020 a to bez navýšení poplatku za prodlení platby. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
 
7. Následně předsedající otevřel problém s umístěním velkoobjemových kontejnerů, hlavně 
s kontejnerem na směsný odpad. Dále uvedl, že nelze pouze přemístit kontejnery na jedno místo 
z důvodu přibližně stejné dosažitelnosti pro všechny občany obce a to se týká hlavně kontejnerů na 
bioodpad, které jsou 3, a proto ztrácí smysl je všechny umístit na jedno společné místo. A též 
vzhledem k nepřítomnosti 2 zastupitelů na dnešním zasedání doporučuje tento bod projednat až na 
další schůzi.  
Zastupitelé berou informaci na vědomí. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
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8. Nakonec předsedající informoval zastupitele o nutnosti zrušit veřejnou zakázku s názvem DPS + 
DZS a DÚS Kanalizace – obec Chlum z důvodu neúměrného navýšení nabízené ceny. (viz Příloha 
č. 7). 
Zastupitelé ruší veřejnou zakázku s názvem DPS + DZS a DÚS Kanalizace – obec Chlum z důvodu 
neúměrného navýšení nabízené ceny. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
 
 

6. Následovala diskuse: 

- velkoobjemové kontejnery a jejich umístění 

- prodej kůrovcového dřeva 

 

 Nakonec zapisovatel p. Jan Balšánek přečetl přijatá usnesení. 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:30. 
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 24. 10. 2019 v zasedací síni            

OÚ Chlum od 19:30 hodin. 
 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Chlum po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv 
 
 
 
 
 
 
 I. schvaluje 

 
        5. rozpočtové opatření č. 4/2019 (bod 3), 
        6. zrušení platnosti vyhlášky č.2/2008 k 31.12.2019 a schvaluje výběr poplatků 
            ze psů za rok 2019 společně s vodným až v lednu 2020 a to bez navýšení poplatku  
            za prodlení platby, 
        8. zrušení veřejné zakázky s názvem DPS + DZS a DÚS Kanalizace – obec Chlum 
            z důvodu neúměrného navýšení nabízené ceny, 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. bere na vědomí 

 
        2. návrh příkazní smlouvy „ o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt: 
            Výstavba kanalizace v obci Chlum u Vlašimi“ od společnosti ARTENDR s.r.o.  
            a to včetně úprav, 
        3. zprávu správce lesa p. Václava Kopeckého o stavu obecních lesů, 
        4. zprávu o dílčím auditu ze dne  17. 10. 2019, 
        7. přeložení rozhodnutí o umístění kontejneru na další schůzi, 
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III. pověřuje 

 
                                                                     - - - 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 V Chlumu dne 24. 10. 2019                                  Zapsal: Mgr. Jan Balšánek …................................. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu                                                                                                                                                                                          
      
                p. Michal Navrátil      ............................................. 
 

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

  

                                      

                                         

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

                                                   Ing. Miroslav Balík, Ph.D 
                                                                starosta                                                                              
 

 


