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Oznámení: 

Dne 17. 1. 2020 se bude konat v zasedací síni OÚ Chlum 
od 19:00 hodin zasedání zastupitelstva obce. 

 

 
Program: 
 
1. zahájení,  
2. výstavba kanalizace  v obci Chlum, 
3. informace o kůrovcové kalamitě – těžba dřeva a dotace na les, 
4. územní plán obce Chlum, 
5.různé, 
6. závěr. 
 

 
 
 
V Chlumu dne: 9. 1. 2020 

 
 
 
 
 
Zveřejnění dokumentu 

Vývěska obecního úřadu Elektronická úřední deska 

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

Vyvěšeno dne: 9. 1. 2020 Vyvěšeno dne: 9. 1. 2020 

Sejmuto dne:  Sejmuto dne:  

 
 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Balík, Ph. D. 

  starosta 

  v.r. 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 17. 1. 2020 v zasedací síni OÚ 
Chlum od 19:00 hodin. 

 
 
Program: 
 

1. zahájení,  
2. výstavba kanalizace  v obci Chlum, 
3. informace o kůrovcové kalamitě – těžba dřeva a dotace na les, 
4. územní plán obce Chlum, 
5. různé, 
6. závěr. 
  

 
 
Prezence: (viz Příloha č. 1.), nepřítomni: p. František Navrátil a p. Michal Navrátil 
 
1. V 19:00 zahájil starosta obce p. Miroslav Balík (dále předsedající) zasedání a  navrhl schválit 
program 1. až 6. viz výše. 
Výsledek hlasování: Pro 5 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 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Zapisovatel a ověřovatelé byli schváleni. 
 
 
2. Předsedající seznámil zastupitele se situací kolem výstavby obecní kanalizace. Dle položkového 
rozpočtu (viz Příloha č.2), zpracovaného dle projektu IROP Olomouc je předpokládaná cena 
44 809 646 Kč, předpokládaná cena dle projektanta byla max. 26 mil. Kč. Předsedající proto 
navrhuje pozastavit za těchto podmínek žádost o dotaci na stavbu kanalizace a taktéž pozastavit 
platnost příkazní smlouvy „ o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt: Výstavba 
kanalizace v obci Chlum u Vlašimi“ od společnosti ARTENDR s.r.o. Dále navrhuje pokusit se 
oslovit možné dodavatelské firmy a následně se pokusit upravit projekt tak, aby byl realizovatelný 
dle finančních možností obce. 
 
Zastupitelé berou zprávu starosty obce na vědomí a schvalují pozastavení platnosti příkazní 
smlouvy „ o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt: Výstavba kanalizace v obci Chlum u 
Vlašimi“ od společnosti ARTENDR s.r.o 
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 pokračujícím úklidem lesa po kůrovcové těžbě. Dále byly 
opět prodiskutovány ceny za práci v lese a pokračující prodej palivového dřeva. 
 
Zastupitelé berou správu správce obecních lesů na vědomí. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
 
4. Následně předsedající informoval zastupitele o dalším nutném odložení čerpání dotace na 
vytvoření ÚP obce Chlum (p. Ing. Russe) z důvodu stále nedokončené směny a parcelace pozemků 
v lokalitě „ U Kopeckých“ a následně požádal zastupitele p. Zíku, aby podal informace k této akci. 
Petr Zíka si vzal slovo a seznámil zastupitele se současnou situací. Je vyhotoven geometrický plán a 
jsou připravené příslušné smlouvy. Předsedající dále pověřil p. Zíku přípravou všech potřebných 
dokumentů k úspěšnému zapsání směny a parcelace do KN. 
  
Zastupitelé berou informaci na vědomí a pověřují zastupitele p. Zíku přípravou všech potřebných 
dokumentů k úspěšnému zapsání směny a parcelace do KN. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
 

5. Následovala diskuse: 

- prodej kůrovcového dřeva problémy s dopravou 

- dotace pro lesní hospodářství 

- přesunutí rozhodnutí o těžbě borového dřeva na příští schůzi 

 

 Nakonec zapisovatel p. Jan Balšánek přečetl přijatá usnesení. 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 19:40. 
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 17. 1. 2020 v zasedací síni            

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

 
        2. pozastavení platnosti příkazní smlouvy „ o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt:  
            Výstavba kanalizace v obci Chlum u Vlašimi“ od společnosti ARTENDR s.r.o 
 
 
 
 

 
II. bere na vědomí 

 
        2. zprávu starosty obce o průběhu přípravy výstavby obecní kanalizace, 
        3. zprávu správce lesa p. Václava Kopeckého o stavu obecních lesů, 
        4. zprávu starosty obce o průběhu přípravy ÚP obce Chlum a zastupitele p. Zíky o přípravě  
            směny a parcelace pozemků v lokalitě „ U Kopeckých“, 
        5. přeložení rozhodnutí o těžbě borového dřeva na další schůzi, 
 

 
 
 
 

 
III. pověřuje 

 
     2. starostu obce pozastavením platnosti příkazní smlouvy „ o zabezpečení přípravy žádosti 
          o dotaci na projekt: Výstavba kanalizace v obci Chlum u Vlašimi“ od společnosti  
          ARTENDR s.r.o, 
     2. zastupitele p. Zíku přípravou všech potřebných dokumentů k úspěšnému zapsání směny 
         a parcelace do KN. 
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 V Chlumu dne 17. 1. 2020                                  Zapsal: Mgr. Jan Balšánek …................................. 

 

 

 

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

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

  

                                      

                                         

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

                                                   Ing. Miroslav Balík, Ph.D 
                                                                starosta                                                                              
 

 


