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Oznámení: 

Dne 30. 4. 2020 se bude konat v zasedací síni OÚ Chlum 
od 19:00 hodin zasedání zastupitelstva obce. 

 

 
Program: 
 
1. zahájení,  
2. směna pozemků obce s VOD Zdislavice, 
3. schválení souhlasu s umístěním stavby (VOD Zdislavice), 
4. informace správce lesa  – těžba dřeva, úklid po těžbě a zalesňování holin, 
5. ukončení příkazní smlouvy s ARTENDR s. r. o. „o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci 
    na projekt – Výstavba kanalizace v obci Chlum u Vlašimi“ , 
6. přemístění velkoobjemových kontejnerů, 
7. různé, 
8. závěr. 
 

 
 
 
 
V Chlumu dne 23. 4. 2020 

 
 
 
 
 
Zveřejnění dokumentu 

Vývěska obecního úřadu Elektronická úřední deska 

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

Vyvěšeno dne: 23. 4. 2020 Vyvěšeno dne: 23. 4. 2020 

Sejmuto dne:  Sejmuto dne:  

 
 
 
 

Ing. Miroslav Balík, Ph. D. 

  starosta 

  v.r. 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 30. 4. 2020 v zasedací síni OÚ 
Chlum od 19:00 hodin. 

 
 
Program: 
 

1. zahájení,  
2. směna pozemků obce s VOD Zdislavice, 
3. schválení souhlasu s umístěním stavby (VOD Zdislavice), 
4. informace správce lesa  – těžba dřeva, úklid po těžbě a zalesňování holin, 
5. ukončení příkazní smlouvy s ARTENDR s. r. o. „o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci 
      na projekt – Výstavba kanalizace v obci Chlum u Vlašimi“ , 
6. přemístění velkoobjemových kontejnerů, 
7. rozpočtové opatření č. 2/2020, 
8. různé, 
9. závěr 

 
Prezence: (viz Příloha č. 1.) 
Omluven p. Jaroslav Hromas. 
 
V 19:00 zahájil starosta obce p. Miroslav Balík (dále předsedající) zasedání zastupitelstva a navrhl 
změnit program viz výše. 
Byly přidán bod 7. 
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 žádostí VOD Zdislavice „ Žádost o směnu pozemků“ viz 
Příloha č. 2 (součástí žádosti je seznam navrhovaných směňovaných pozemků ) a současně navrhl 
této žádosti vyhovět. Dále požádal místostarostu obce p. Balšánka přípravou a zveřejněním „záměru 
směny pozemků na webu obce a zastupitele p. Zíku přípravou směnné smlouvy. 
Zastupitelé schvalují návrh směny pozemků obce s VOD Zdislavice (viz Příloha č. 2.). 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
 
3. Následně předsedající seznámil zastupitele s žádostí VOD Zdislavice „ Žádost o umístění vrtu“ 
viz Příloha č. 3 (součástí žádosti je i projekt průzkumných a geologických prací) a současně navrhl 
této žádosti vyhovět. 
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Zastupitelé schvalují souhlas s umístěním stavby (VOD Zdislavice) viz Příloha č. 3.  
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
4.Předsedající předal slovo správci lesa p. Kopeckému, který podrobně informoval přítomné o stavu 
obecních lesů a seznámil zastupitele s provedenou pěstební a těžební  činností v obecních lesích 
během jara 2020. Současně byla projednána koncová cena za dřevo pro občany obce a schválena 
faktura za pěstební činnost, vše v Příloze č.4. 
Zastupitelé berou zprávu na vědomí a schvalují fakturu za pěstební činnost a koncové ceny za dřevo 
pro občany obce. 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1 (p. Kopecký) 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
5. Předsedající předal slovo p. Zíkovi, který přítomné informoval o potřebě uzavřít Dohodu o 
zrušení smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na projekt: 
„Výstavba kanalizace v obci Chlum u Vlašimi“ se společností ARTENDR s.r.o. a seznámil 
zastupitele s návrhem této dohody (viz Příloha č. 5.) 
Zastupitelé berou zprávu na vědomí a pověřují starostu obce p. Balíka sjednáním této dohody. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
 
6. Předsedající předal slovo místostarostovi obce p. Balšánkovi, který znovu otevřel otázku 
velkoobjemových kontejnerů s tím, že je nutné tuto otázku dnes vyřešit (dle závěrů z minulých 
zasedání zastupitelstva). Po krátké diskusi bylo rozhodnuto o umístění kontejnerů dle Přílohy č. 6, 
platné od května 2020. Dále zastupitelé pověřili místostarostu obce p. Balšánka doplněním přílohy 
obecní vyhlášky o odpadech a jejím zveřejnění na webu obce ( + obecní vývěska a obecní rozhlas) a 
zařízením přemístění příslušných kontejnerů na nová stanoviště. 
Zastupitelé schvalují nové rozmístění velkoobjemových kontejnerů dle Přílohy č. 6. a pověřují 
místostarostu obce p. Balšánka doplněním přílohy obecní vyhlášky o odpadech a jejím zveřejnění 
na webu obce ( + obecní vývěska a obecní rozhlas) a zařízením přemístění příslušných kontejnerů 
na nová stanoviště. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

7. Místostarosta obce p. Balšánek přečetl rozpočtové opatření č. 2/2020, které vypracovala účetní 
obce Eva Follerová (viz Příloha č. 7). 
Zastupitelé schvalují  rozpočtové opatření č. 2/2020 dle Přílohy č. 7 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 

8. Následovala diskuse: 
 -      opravy lesních přibližovacích linek a polních cest, možnost podání žádosti o dotaci 
(Středočeský Fond obnovy venkova) na obnovu polní cesty „Na Stráně“  v maximální 
 ceně 169 000 Kč (dotace 135 000 Kč), 
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- provoz obecního traktoru, 

- provoz obecní vodárny, 

- provoz a údržba sportovního areálu a srubu. 

 

 

 Nakonec zapisovatel p. Jan Balšánek přečetl přijatá usnesení. 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:10. 
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 30. 4. 2020 v zasedací síni            

OÚ Chlum od 19:00 hodin. 
 
 
Zastupitelstvo obce Chlum po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv 
 
 
 
 

I. schvaluje 
 

  2. návrh směny pozemků obce s VOD Zdislavice viz Příloha č. 2., 
  3. souhlas s umístěním stavby (VOD Zdislavice) viz Příloha č. 3,  
  4. fakturu za pěstební činnost a koncové ceny za dřevo pro občany obce, viz Příloha č.4, 
  6. rozmístění velkoobjemových kontejnerů dle Přílohy č. 6, 
  7. rozpočtové opatření č. 2/2020 dle Přílohy č. 7, 

 
 
 
 
 

 
II. bere na vědomí 

 
        4. zprávu správce lesa p. Kopeckého o stavu obecních lesů, 
        5. zprávu p. Zíky o potřebě uzavřít Dohodu o zrušení smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti  
            o dotaci na projekt: „Výstavba kanalizace v obci Chlum u Vlašimi“ se společností  
            ARTENDR s.r.o. a seznámil zastupitele s návrhem této dohody (viz Příloha č. 5.), 
 

 
 
 
 

 
 

III. pověřuje 
 

         5. starostu obce p. Balíka sjednáním Dohody o zrušení smlouvy o zabezpečení přípravy  
            žádosti  o dotaci na projekt: „Výstavba kanalizace v obci Chlum u Vlašimi“ se společností    
            ARTENDR s.r.o. a seznámil zastupitele s návrhem této dohody (viz Příloha č. 5.), 
         6. místostarostu obce p. Balšánka doplněním přílohy obecní vyhlášky o odpadech a jejím 
             zveřejnění na webu obce (+ obecní vývěska a obecní rozhlas) a zařízením přemístění 
             příslušných kontejnerů na nová stanoviště. 
         9. starostu obce p. Balíka podáním žádosti o dotaci (Středočeský Fond obnovy venkova) 
             na obnovu polní cesty v ceně 169 000 Kč (dotace 135 000Kč), výběrem dodavatele 
             a uzavřením příslušné smlouvy. 
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 V Chlumu dne 30. 4. 2020                                  Zapsal: Mgr. Jan Balšánek …................................. 

 
 

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

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

  

                                      

                                          

 

 

 

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

                                                   Ing. Miroslav Balík, Ph.D 
                                                                starosta                                                                              
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


