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Oznámení: 

Dne 29. 12. 2020 se bude konat v zasedací síni OÚ Chlum 
od 19:00 hodin zasedání zastupitelstva obce. 

 

 
Program: 
 

1. zahájení, 

2. schválení rozpočtu pro rok 2021, 

3. dohoda o pracovní činnosti správce obecních lesů na rok 2021, 

4. schválení směny pozemků v k.ú. Chlum u Vlašimi mezi Obcí Chlum a p. Zdeňkem Filipem, 

5. poděkování všem zastupitelům a pracovníkům obce za práci v roce 2020, 

6. ostatní a diskuse, 

7. závěr. 

 
 
 
V Chlumu dne 19. 12. 2020 

 
 
 

Zveřejnění dokumentu 
 

Vývěska obecního úřadu Elektronická úřední deska 

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

Vyvěšeno dne: 19. 12. 2020 Vyvěšeno dne: 19. 12. 2020 

Sejmuto dne:  Sejmuto dne:  

 
 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Balík, Ph. D. 

  starosta 

  v.r. 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 29. 12. 2020 v zasedací síni OÚ 
Chlum od 19:00 hodin. 

 
 
Program: 

1. zahájení,  

2. schválení rozpočtu pro rok 2021, 

3. dohoda o pracovní činnosti správce obecních lesů na rok 2021, 

4. schválení směny pozemků v k.ú. Chlum u Vlašimi mezi Obcí Chlum a p. Zdeňkem 
Filipem, 

5. záměr směny pozemků mezi Obcí Chlum a p. Františkem Navrátilem a pí. Ilonou 
Ryšavou Míkovou, 

6. přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje FOV/OBV/042989/2020 a schválení 
uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace, 

7. poděkování všem zastupitelům a pracovníkům obce za práci v roce 2020, 

8. ostatní a diskuse, 

9. závěr. 
 
Prezence: (viz Příloha č. 1.) 
Přítomno: 6 ( František Navrátil – omluven) 
Hosté: --- 
 
V 19:00 zahájil starosta obce p. Miroslav Balík (dále předsedající) zasedání zastupitelstva a navrhl 
doplnit program schůze o body 5) záměr směny pozemků mezi Obcí Chlum a p. Františkem 
Navrátilem a pí. Ilonou Ryšavou Míkovou a 6) přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje 
FOV/OBV/042989/2020 a schválení uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace. 
Následně navrhl schválit program schůze dle bodů 1 až 9. 
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 starosta obce Miroslav Balík seznámil s navrhovaným rozpočtem na rok 2021 (viz 
Příloha č. 2), žádné další návrhy a úpravy nebyly podány. Předsedající proto navrhl schválit 
rozpočet tak, jak byl předložen. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
2. Rozpočet obce pro rok 2021 byl schválen v navrhovaném znění jako přebytkový a 
závazným ukazatelem je paragraf. 
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3.Předsedající seznámil zastupitele s připravenou Dohodou o pracovní činnosti mezi Obcí Chlum a 
p. Václavem Kopeckým (viz Příloha č. 3). Tato dohoda nahrazuje předchozí Dohodou o pracovní 
činnosti a její platnost je  do 31. 12. 2021, ostatní zůstává beze změny.  Následně nechal hlasovat o 
této dohodě. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
3. Dohoda o pracovní činnosti dle Přílohy č. 3 byla schválena. 

4. Místostarosta obce Jan Balšánek přečetl záměr směny pozemků a návrh směnné smlouvy mezi 
Obcí Chlum a p. Zdeňkem Filipem (viz Příloha č. 4), který byl schválen na minulé schůzi dne 3.12. 
2020. Vyvěšen na úředních deskách 4. 12. 2020 a sejmut dne 28. 12. 2020. Do lhůty 28.12.2020 do 
14:00 nebyla podáno ze strany občanů obce žádné vyjádření. Z výše uvedeného vyplývá, že nic 
nebrání schválení této směně pozemků. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
4. Směna pozemků mezi Obcí Chlum a p. Zdeňkem Filipem (viz Příloha č. 4) byla schválena. 
 

5. Následně  místostarosta obce Jan Balšánek přečetl další  záměr směny pozemků mezi Obcí 
Chlum a p. Františkem Navrátilem a pí. Ilonou Ryšavou Míkovou (viz Příloha č. 5), tato směna byla 
už dříve dohodnuta kvůli získání pozemku pro Obec Chlum, kde by mohla být vybudována čistírna 
odpadních vod, přečerpávací stanice, nebo sběrný dvůr. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
5.  Záměr směny pozemků mezi Obcí Chlum a p. Františkem Navrátilem a Ilonou Ryšavou 
Míkovou (viz Příloha č. 5) byl schválen. 
 
6. Předsedající požádal zastupitele o schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace vedené pod číslem FOV/OBV/042989/2020  a názvem 
„Obnova a zpevnění povrchu polní cesty pro dopravu dřeva z obecních lesů - 1. etapa“. Jedná se o 
opravu cest na pozemcích 1781/1, 1787, 1788 v celkové výši 169 000 Kč, z toho dotace činní 
135 000 Kč (spoluúčast obce je 34 000 Kč). 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
6. Zastupitelstvo obce přijímá  dotaci z rozpočtu Středočeského kraje a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o poskytnutí dotace (FOV/OBV/042989/2020 „Obnova a zpevnění povrchu polní 
cesty pro dopravu dřeva z obecních lesů - 1. etapa“) 
 
 

7. Následně předsedající poděkoval všem přítomným za práci pro obec v roce 2020 a popřál vše  
nejlepší, pevné zdraví a hodně pracovních úspěchů do nového roku 2021. 

8. Následovala diskuse.  

    - nejprve vystoupil místostarosta obce p. Balšánek a seznámil zastupitele se seznamem 
obdarovaných občanů obce na rok 2020 (viz příloha č. 6), 

    - dále byla diskutována situace v obecních lesích, sanace kůrovcové kalamity, dotace, 

   - nakonec byla diskutována situace ohledně parcelace pozemků v lokalitě „ U Kopeckých“. 

 

Nakonec zapisovatel p. Jan Balšánek přečetl přijatá usnesení. 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20:00 
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 29. 12. 2020 v zasedací síni            

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

 
                               2. rozpočet obce pro rok 2021 v navrhovaném znění jako přebytkový 
                                   a závazným ukazatelem je paragraf, 
                               3. Dohodou o pracovní činnosti mezi Obcí Chlum a p. Václavem Kopeckým  
                                   (viz Příloha č. 3), 
                               4. směnu pozemků mezi Obcí Chlum a p. Zdeňkem Filipem (viz Příloha č. 4), 
                               5. Záměr směny pozemků mezi Obcí Chlum a p. Františkem Navrátilem  
                                   a Ilonou Ryšavou Míkovou (viz Příloha č. 5), 
                               6. přijetí  dotace z rozpočtu Středočeského kraje a souhlasí s uzavřením smlouvy  
                                   o poskytnutí dotace (FOV/OBV/042989/2020 „Obnova a zpevnění povrchu  
                                   polní cesty pro dopravu dřeva z obecních lesů - 1. etapa“), 
 
 
 

 
                                                      II. bere na vědomí 

         
--- 
 
 
 
 

III. pověřuje 
 
                                 6. p. Kopeckého evidencí těžby a provedením uzávěrky za rok 2020,    
                              6. p. Balíka podáním žádosti o dotaci na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 
                                  za rok 2020, 
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 V Chlumu dne 29. 12. 2020                                  Zapsal: Mgr. Jan Balšánek …................................. 
 

 
 

 

 

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

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

 

 

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

                                                   Ing. Miroslav Balík, Ph.D 
                                                                starosta                                                                               


