Obecní úřad CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov
IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451

Oznámení:
Dne 14. 8. 2020 se bude konat v zasedací síni OÚ Chlum
od 19:00 hodin zasedání zastupitelstva obce.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

informace správce lesa o stavu obecních lesů,
plán těžeb a prodeje kůrovcového dřeva na srpen 2020,
informace o plánovaných stavební parcelách v lokalitě „ U Kopeckých“,
různé,
závěr.

V Chlumu dne 5. 8. 2020

Zveřejnění dokumentu
Vývěska obecního úřadu

Elektronická úřední deska

(http://www.chlumuvlasimi.cz/urad/uredni-deska/)
Vyvěšeno dne: 5. 8. 2020

Vyvěšeno dne: 5. 8. 2020

Sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Ing. Miroslav Balík, Ph. D.

starosta
v.r.

Obecní úřad CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov
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Zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 14. 8. 2020 v zasedací síni OÚ
Chlum od 19:00 hodin.

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

informace správce lesa o stavu obecních lesů,
plán těžeb a prodeje kůrovcového dřeva na srpen 2020,
informace o plánovaných stavební parcelách v lokalitě „ U Kopeckých“,
schválení odměny pro zastupitele p. Zíku za prodej kůrovcového dřeva,
schválení směnné smlouvy mezi Obcí Chlum a VOD Zdislavice,
různé,
závěr.

Prezence: (viz Příloha č. 1.), omluven p. Michal Navrátil, p. František Navrátil a p. Jaroslav Hromas
Hosté: - - -

V 19:00 zahájil starosta obce Miroslav Balík zasedání zastupitelstva a navrhl doplnit program o
bod 4 a 5:
- schválení odměny (DPP) pro zastupitele p. Zíku za prodej kůrovcového dřeva,
- schválení směnné smlouvy mezi Obcí Chlum a VOD Zdislavice.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Program schůze dle bodů 1 až 7 byl schválen.
Zapisovatelem byl navržen Jan Balšánek, ověřovateli zápisu Petr Zíka a Václav Kopecký.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Zapisovatel a ověřovatelé byli schváleni.
1.Předsedající předal slovo správci lesa p. Kopeckému, který podrobně informoval přítomné o stavu
obecních lesů a seznámil zastupitele s předpokládaným odhadem kůrovcových těžeb do konce roku,
cca 7000 m3. Větší část je harvestorová těžba a v lokalitě Stráně i těžba ruční cca 400m3. Dále byla
diskutována příprava na podzimní zalesňování, tedy zajištění úklidu části holin během září s tím, že
bude potřeba zajistit drtič a vyvážečku a pracovníky na ruční doklizení po vyvážečce.
Zastupitelé berou zprávu správce lesa na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Následně předsedající předal p. Zíkovi, který informovali zastupitele se situací ohledně prodeje
kůrovcového dřeva a s novými cenami za tento prodej, které se mu podařilo s odběratelem dohodnout (viz
Příloha č. 2).

Zastupitelé schvalují ceny za prodej kůrovcového dřeva dle Přílohy č. 2
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
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Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Po té předsedající předal slovo opět p.Zíkovi, který informovali zastupitele o stavu přípravy stavebních
parcel v lokalitě „ U Kopeckých“ a též s návrhem stavby místní komunikace na parcele 900/1 v této lokalitě
(viz Příloha č. 3).
Zastupitelé berou informaci o stavu přípravy stavebních parcel v lokalitě „ U Kopeckých“ dle Přílohy č 3
na vědomí.

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
4. Následně proběhla všeobecná diskuse na téma potřeby zajištění odměny pro zastupitele p. Zíku
za zajišťování prodeje kůrovcového dřeva. Tato odměna by měla primárně kompenzovat finanční
náklady s tím spojené. Po vzájemné dohodě byla navrhnuta odměna 15Kč hrubého za každý m3
prodaného kůrovcového dřeva a to formou DPP. Tato dohoda bude uzavřena a odměna vyplacena
až po uzavření těžby za rok 2020.
Zastupitelé schvalují výši odměny pro zastupitele p. Zíku ve výši 15 Kč hrubého za každý m3
prodaného kůrovcového dřeva a to formou DPP.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
5. Po té předsedající seznámil zastupitele se směnnou smlouvou mezi Obcí Chlum a VOD
Zdislavice (viz Příloha č. 4) a navrhl tuto smlouvu schválit. Dále uvedl, že záměr směny byl na
webu obce řádně vyvěšen od 30. 4. 2020 a k dnešnímu dni nebyla k návrhu uplatněna žádná
připomínka, a tedy nic nebrání schválení této směny.
Zastupitelé schvalují směnnou smlouvu mezi Obcí Chlum a VOD Zdislavice dle Přílohy č. 4 a
pověřují starostu obce p. Balíka jejím uzavřením.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

Nakonec zapisovatel Jan Balšánek přečetl přijatá usnesení.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:42.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 14. 8. 2020 v zasedací síni
OÚ Chlum od 19:00 hodin.

Zastupitelstvo obce Chlum po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv

I. schvaluje
2. ceny za prodej kůrovcového dřeva dle Přílohy č. 2,

4. výši odměny pro zastupitele p. Zíku ve výši 15 Kč hrubého za každý m3
prodaného kůrovcového dřeva a to formou DPP,
5. směnnou smlouvu mezi Obcí Chlum a VOD Zdislavice dle Přílohy č. 4,

II. bere na vědomí

1. zprávu správce lesa,
3. informaci o stavu přípravy stavebních parcel v lokalitě „ U Kopeckých“ dle Přílohy č 3,

III. pověřuje

5. starostu obce p. Balíka uzavřením směnné smlouvy mezi Obcí Chlum a VOD Zdislavice
dle Přílohy č. 4,
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V Chlumu dne 14. 8. 2020

Zapsal: Mgr. Jan Balšánek ….................................

Ověřovatelé zápisu
Petr Zíka

.............................................

Václav Kopecký .............................................

….....…...............................
Ing. Miroslav Balík, Ph.D
starosta

