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

Oznámení:
Dne 12. 2. 2021 se bude konat v zasedací síni OÚ Chlum
od 19:00 hodin zasedání zastupitelstva obce.
Program:
1. zahájení,
2. dotační výhled pro rok 2021,
3. servisní smlouva 2021/6(CESAR TRADE s.r.o.), na zabezpečení provozní schopnosti
tiskového zařízení,
4. schválení rozpočtového opatření č.1/2021,
5. informace správce lesa o stavu obecních lesů,
6. informace o stavu přípravy stavebních parcel v lokalitě „ U Kopeckých“,
7. projednání „Variantní studie proveditelnosti – kanalizace a vodovod Chlum“,
8. ostatní a diskuse,
9. závěr.
V Chlumu dne 5. 2. 2021

Zveřejnění dokumentu
Vývěska obecního úřadu

Elektronická úřední deska

(http://www.chlumuvlasimi.cz/urad/uredni-deska/)
Vyvěšeno dne: 5. 2. 2021

Vyvěšeno dne: 5. 2. 2021

Sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Ing. Miroslav Balík, Ph. D.

starosta
v.r.
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Zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 12. 2. 2021 v zasedací síni OÚ
Chlum od 19:00 hodin.
Program:
1. zahájení,
2. dotační výhled pro rok 2021,
3. servisní smlouva 2021/6(CESAR TRADE s.r.o.), na zabezpečení provozní schopnosti
tiskového zařízení,
4. schválení rozpočtového opatření č.1/2021,
5. informace správce lesa o stavu obecních lesů,
6. informace o stavu přípravy stavebních parcel v lokalitě „ U Kopeckých“,
7. projednání „Variantní studie proveditelnosti – kanalizace a vodovod Chlum“,
8. problémová investice – dluhopisy,
9. ostatní a diskuse,
10. závěr.

Prezence: přítomni všichni (viz Příloha č. 1.),
Hosté: Ing. Patrik Voříšek, VRV a. s.
1. V 19:00 zahájil starosta obce p. Miroslav Balík (dále předsedající) zasedání zastupitelstva a
navrhl doplnit program schůze o bod“ 8. problémová investice – dluhopisy“ na základě písemné
žádosti zastupitele p. Zíky (viz Příloha č. 2) a následně navrhl takto upravený program schválit dle
bodu 1 až 10 viz výše.
Výsledek hlasování: Pro 7 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 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Zapisovatel a ověřovatelé byli schváleni.
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2. Starosta seznámil zastupitele s možnostmi čerpání dotací v tomto roce. Zastupitelé si čas na
rozmyšlenou a další rozhodnutí bylo přesunuto na příští schůzi zastupitelstva.
( viz Příloha č. 3)
2. Zastupitelé berou na vědomí zprávu o možnostech dotaci pro obec Chlum na rok 2021.
3. Místostarosta Jan Balšánek seznámil zastupitele se servisní smlouvou 2021/6(CESAR TRADE
s.r.o.), na zabezpečení provozní schopnosti tiskového zařízení (viz Příloha č. 4) a navrhl
zastupitelstvu tuto servisní smlouvu schválit.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
3. Zastupitelé schvalují servisní smlouvu 2021/6(CESAR TRADE s.r.o.), na zabezpečení
provozní schopnosti tiskového zařízení.
4. Místostarosta obce Jan Balšánek přečetl rozpočtové opatření č. 1/2021, které vypracovala účetní
obce Eva Follerová (viz Příloha č. 5).
Zastupitelé schvalují rozpočtové opatření č. 1/2021.
Výsledek hlasování: Pro 7 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 plánovanými pracemi na jaro 2021 s důrazem na
zalesňování vzniklých holin z loňské kůrovcové těžby.
5. Zastupitelé berou správu správce obecních lesů na vědomí.
6. Následně předsedající předal slovo zastupiteli p. Petru Zíkovi, který seznámil zastupitele se
současnou situací s parcelami v lokalitě „U Kopeckých“. Zápis do katastru už byl proveden.
Starosta obce doplnil informaci, že další postup (zasíťování a vybudování příjezdové cesty je
závislý na vyřešení způsobu odkanalizování této lokality (a současně i celé obce) viz bod 7.)
dnešního jednání zastupitelstva.
6. Zastupitelé berou správu o stavu přípravy parcel v lokalitě „U Kopeckých“ na vědomí.
7) Následně předsedající předal slovo p. Ing. Voříškovi, který podrobně seznámil zastupitele
s výsledky technickoekonomické variantní studie proveditelnosti „ Zásobování pitnou vodou,
odvedení a čištění odpadních vod obce Chlum“ . Návrh obsahuje 6 variant kanalizační sítě a 1
variantu připojení vodovodu na „Přivaděč Želivka“ (viz Příloha č. 6).
Zastupitelé si po vyslechnutí a po zodpovězení všech dotazů vzali čas na rozmyšlenou a další
rozhodnutí (zvolení nejvhodnější varianty a dalšího postupu přípravy vybudování obecní
kanalizace) bylo přesunuto na příští schůzi zastupitelstva.
7. Zastupitelé berou na vědomí zprávu p. Ing. Voříška „Variantní studie proveditelnosti –
kanalizace a vodovod Chlum“
8) Nakonec předsedající podal informaci o stavu „problémové investice – dluhopisy“. Tyto
dluhopisy zakoupila Obec Chlum v dobré víře v roce 2017 na základě usnesení Zasedání
zastupitelstva obce ze dne 26.5.2017. Jakmile druhá smluvní strana přestala plnit své závazky a
komunikovat, tak Obec Chlum neodkladně podala na tuto společnost trestní oznámení (březen
2018). K dnešnímu dni policie ČR tento případ ještě neuzavřela. Proto zatím zastupitelstvo obce
neřešilo odpis této pravděpodobně již nevymahatelné pohledávky. Nakonec zastupitel p. Zíka
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přislíbil, že osobně zkontaktuje účetní obce pí. Follerovou a pokusí se zjistit, jaké jsou možnosti
k umoření této pravděpodobně již nevymahatelné pohledávky.
8. Zastupitelé berou na vědomí zprávu starosty obce o stavu „problémové investice –
dluhopisy“.
9. Následovala diskuse:
- další možnosti odkanalizování obce, pokud se nepodaří vybudovat centralizovanou kanalizaci,
- domovní čističky – problém s odváděním přečištěné vody pro většinu obyvatel obce,
- jímky na vyvážení – zde je problém se vzdáleností na nejbližší kapacitně vhodnou čistírnu
(Benešov),
S diskuse vzešel návrh, aby do příští schůze starosta obce se pokusil získat další informace
konzultací s pí. Zmeškalovou (Odbor ŽP MÚ Vlašim) ohledně možnosti vypouštění přečištěných
vod z domovních čistíren, který by šel v naší obci použít.

10. Nakonec zapisovatel p. Jan Balšánek přečetl přijatá usnesení.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:25.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 12. 2. 2021 v zasedací síni
OÚ Chlum od 19:00 hodin.
Zastupitelstvo obce Chlum po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv

I. schvaluje
3. servisní smlouvu 2021/6(CESAR TRADE s.r.o.), na zabezpečení provozní schopnosti
tiskového zařízení,
4. rozpočtové opatření č. 1/2021,

II. bere na vědomí
2. zprávu starosty obce o možnostech dotaci pro obec Chlum na rok 2021,
5. správu správce obecních lesů,
6. správu o stavu přípravy parcel v lokalitě „U Kopeckých“,
7. zprávu p. Ing. Voříška „Variantní studie proveditelnosti – kanalizace a vodovod Chlum“ ,
8. zprávu starosty obce o stavu „problémové investice – dluhopisy“,

III. pověřuje
8. zastupitele p. Zíku zkontaktováním účetní obce pí. Follerové za účelem zjištění, jaké jsou
možnosti k umoření této pravděpodobně již nevymahatelné pohledávky,
9. starostu obce p. Balíka získáním informací konzultací s pí. Zmeškalovou (Odbor ŽP MÚ
Vlašim) ohledně možnosti vypouštění přečištěných vod z domovních čistíren, který
by šel v naší obci použít.
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V Chlumu dne 12. 2. 2021

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

Ověřovatelé zápisu
Mgr. Petr Zíka

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

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

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

