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Oznámení: 

Dne 29. 11. 2019 se bude konat v zasedací síni OÚ Chlum 
od 19:00 hodin zasedání zastupitelstva obce. 

 

 
Program: 
 

1. zahájení, 

2. příprava rozpočtu pro rok 2020, 

3. schválení směrnice č. 1/2019 - Inventarizace majetku a závazků - plán inventur na rok 2019, 

4. schválení příkazní smlouvy s ARTENDR s.r.o., 

5. informace o kůrovcové kalamitě, 

6. velkoobjemové kontejnery na směsný odpad  a bioodpad, 

7. ostatní a diskuse, 

8. závěr. 
 
 
V Chlumu dne 22. 11. 2019 

 
 
 
 
Zveřejnění dokumentu 

Vývěska obecního úřadu Elektronická úřední deska 

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

Vyvěšeno dne: 22. 11. 2019 Vyvěšeno dne: 22. 11. 2019 

Sejmuto dne:  Sejmuto dne:  

 
 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Balík, Ph. D. 

  starosta 

  v.r. 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 29. 11. 2019 v zasedací síni OÚ 
Chlum od 19:00 hodin. 

 
 
Program: 

1. zahájení, 

2. schválení příkazní smlouvy s ARTENDR s.r.o., 

3. příprava rozpočtu pro rok 2020, 

4. schválení směrnice č. 1/2019 - Inventarizace majetku a závazků - plán inventur na rok 
2019,  

5. informace o kůrovcové kalamitě, 

6. velkoobjemové kontejnery na směsný odpad  a bioodpad, 

7. příspěvek mysliveckému sdružení, 

8. ostatní a diskuse, 

9. závěr. 

 
 
 
Prezence: (viz Příloha č. 1.), omluven p. František Navrátil 
Hosté: pí. Eva Follerová – účetní obce 
 
1. V 19:00 zahájil starosta obce p. Miroslav Balík (dále předsedající) zasedání zastupitelstva a 
navrhl změnit program viz výše. 
Program doplněn o bod 7, ostatní  dle původního programu. 
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 seznámil zastupitele s finální verzí příkazní smlouvy „ o zabezpečení přípravy 
žádosti o dotaci na projekt: Výstavba kanalizace v obci Chlum u Vlašimi“ od společnosti 
ARTENDR s.r.o. a navrhl její schválení. (viz Příloha č. 2). 
Zastupitelé schvalují příkazní smlouvu “o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt: 
Výstavba kanalizace v obci Chlum u Vlašimi“ od společnosti ARTENDR s.r.o. a současně pověřují 
starostu obce jejím podepsáním. 
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Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
 
3. Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2020. 
 ( viz Příloha č. 3) 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
3. Zastupitelé schvalují návrh rozpočtu. 
 
 

4. Místostarosta Jan Balšánek přečetl směrnici č. 1/2019 - Inventarizace majetku a závazků - plán 
inventur na rok 2019.( viz příloha č. 4) a navrhl zastupitelstvu tuto směrnici schválit. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
 
5. 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 (viz Příloha 5).  
Zastupitelé berou správu správce obecních lesů na vědomí. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
 
6. Následně předsedající opět otevřel problém s umístěním velkoobjemových kontejnerů, hlavně 
s kontejnerem na směsný odpad. Znovu připomněl, 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. Následovala bouřlivá diskuse, ze které vzešel následující kompromisní návrh: Kontejnery na 
bioodpad zůstanou na stávajících místech (1. na návsi na bývalé váze, 2. u rybníka na místě bývalé 
skládky železa a 3. na okraji bývalého fotbalového hřiště, podél silnice na Zdislavice.) A 
velkoobjemový kontejner na směsný odpad se přemístí na bývalou cestu v lokalitě „Nad lesíkem“, 
v případě potřeby bude v budoucnu oplocen, či jinak zabezpečen proti nelegálnímu ukládání 
odpadu. Termín přesunu stanoven na jaro 2020.  
Zastupitelé schvalují umístění velkoobjemových kontejnerů viz výše 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
 

7) Nakonec přečetl předsedající  žádost Mysliveckého spolku Zdislavice na příspěvek na svou 
činnost na rok 2020 (viz Příloha č. 6) a zároveň navrhl přispět MS částkou 6000 Kč.  Následovala 
krátká diskuse. 

Zastupitelé schválili příspěvek činnost MS na rok 2020 částkou 6000 Kč. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
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8. Následovala diskuse: 

    - kontrola vodoměrů a odečet spotřeby vody za rok 2019 p. Michal Navrátil ( se správcem  

      vodovodu p. Petrem Čihákem), 

- roznos vánočních dárků a přání důchodcům p. Jan Balšánek a p. David Vondrák, 

- seznámení zastupitelů s finální podobou konceptu GP1 na dělení pozemku v Chlumu u Vlašimi 
v lokalitě „U Kopeckých“ (viz Příloha č. 7). 

 

Nakonec zapisovatel p. Jan Balšánek přečetl přijatá usnesení.  

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 22:15. 
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 29. 11. 2019 v zasedací síni            

OÚ Chlum od 19:00 hodin. 
 
 
Zastupitelstvo obce Chlum po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv 
 
 
 
 I. schvaluje 
 
        2. příkazní smlouvu “o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt: Výstavba kanalizace 
            v obci Chlum u Vlašimi“ od společnosti ARTENDR s.r.o, 
        3. návrh rozpočtu na rok 2020, 

  4. směrnici č. 1/2019 - Inventarizace majetku a závazků - plán inventur na rok 2019, 
  6. umístění velkoobjemových kontejnerů (Kontejnery na bioodpad zůstanou na stávajících  
      místech (1. na návsi na bývalé váze, 2. u rybníka na místě bývalé skládky železa a 3. na  
      okraji bývalého fotbalového hřiště, podél silnice na Zdislavice.) A velkoobjemový kontejner 
      na směsný odpad se přemístí na bývalou cestu v lokalitě „Nad lesíkem“, v případě potřeby  
      bude v budoucnu oplocen, či jinak zabezpečen proti nelegálnímu ukládání odpadu. Termín  
      přesunu stanoven na jaro 2020), 
  7. příspěvek činnost MS na rok 2020 částkou 6000 Kč,  

 
 
 

 
II. bere na vědomí 

 
         5. správu správce obecních lesů, 
         8. finální podobou konceptu GP1 na dělení pozemku v Chlumu u Vlašimi 
             v lokalitě „U Kopeckých“, 

 
 
 

III. pověřuje 
 

       2. starostu obce podepsáním příkazní smlouvy “o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci 
             na projekt: Výstavba kanalizace v obci Chlum u Vlašimi“ od společnosti ARTENDR s.r.o, 

       9. kontrolou vodoměrů a odečtem spotřeby vody 

           za rok 2019 p. Michala Navrátila ( se správcem vodovodu p. Petrem Čihákem), dále 

           roznosem vánočních dárků a přání důchodcům p. Jana Balšánka a p. Davida Vondráka. 
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 V Chlumu dne 29. 11. 2019                                  Zapsal: Mgr. Jan Balšánek …................................. 

 
 

 
Ověřovatelé zápisu                                                                                                                                                                                          
      
                Mgr. Petr Zíka           ............................................. 
 

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

  

                                      

                                          

 

 

 

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

                                                   Ing. Miroslav Balík, Ph.D 
                                                                starosta                                                                              
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


