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Oznámení: 

Dne 25. 2. 2021 se bude konat v zasedací síni OÚ Chlum 
od 19:00 hodin zasedání zastupitelstva obce. 

 

 
Program: 
 

1. zahájení, 

2. projednání „Variantní studie proveditelnosti – kanalizace a vodovod Chlum“ – schválení 
varianty a dalšího postupu, 

3. dotační výhled pro rok 2021- schválení návrhů na podání žádosti o dotaci, 

4. schválení podmínek a pravidel odprodeje/směny pozemků obce  na kterých stojí nemovitosti 
občanů, 

5. schválení směny pozemků ve vlastnictví Obce Chlum a p. Františka Navrátila a pí. Ilony 
Míkové Ryšavé, 

6. ostatní a diskuse, 

7. závěr. 
 
 
V Chlumu dne 18. 2. 2021 

 
 
 
 
Zveřejnění dokumentu 

Vývěska obecního úřadu Elektronická úřední deska 

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

Vyvěšeno dne: 18. 2. 2021 Vyvěšeno dne: 18. 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 25. 2. 2021 v zasedací síni OÚ 
Chlum od 19:00 hodin. 

 
 
Program:  

1. zahájení, 

2. projednání „Variantní studie proveditelnosti – kanalizace a vodovod Chlum“ – schválení 
varianty a dalšího postupu, 

3. dotační výhled pro rok 2021- schválení návrhů na podání žádosti o dotaci, 

4. schválení podmínek a pravidel odprodeje/směny pozemků obce  na kterých stojí 
nemovitosti občanů, 

5. schválení směny pozemků ve vlastnictví Obce Chlum a p. Františka Navrátila a pí. Ilony 
Míkové Ryšavé, 

6. ostatní a diskuse, 

7. závěr. 
 
 

 
 
 
Prezence: nepřítomen p. Václav Kopecký – omluven 
 (viz Příloha č. 1.),  
 
1. V 19:00 zahájil starosta obce p. Miroslav Balík (dále předsedající) zasedání zastupitelstva a 
navrhl schválit program dle bodu 1 až 7 viz výše. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Program schůze byl schválen 
 
 
Zapisovatelem byl  předsedajícím navržen Jan Balšánek, ověřovateli zápisu Petr Zíka a Jaroslav 
Hromas. 
 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Zapisovatel a ověřovatelé byli schváleni. 
 
 
2. Starosta opět otevřel týkající se variantní studie odkanalizování obce a připojení obecního 
vodovodu na vodní zdroj Želivka. Tato studie byla projednána na minulé schůzi zastupitelstva dne 
12. 2. 2021 bod 7. Nastala široká diskuse, kde byly přečteny i písemné vyjádření některých 
zastupitelů(viz Příloha č. 2). Z diskuse vzešel návrh, aby zastupitelstvo obce pokračovalo 
s přípravou varianty připojení kanalizace na Trhový Štěpánov (všechny varianty) a vodovodu na 
Želivku a prověřilo i připravenost Trhového Štěpánova na tuto variantu a prověřit zájem dalších 
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subjektů (Městys Zdislavice, VOD Zdislavice a Mydlářka a. s.) o spolupráci při vybudování 
společného přivaděče vody ze Želivky (přípojné místo Trhový Štěpánov).  
 
Zastupitelé schvalují pokračování přípravy varianty připojení kanalizace na Trhový Štěpánov 
(všechny varianty) a vodovodu na Želivku a prověření připravenosti Trhového Štěpánova na 
tuto variantu a také prověření zájmu dalších subjektů (Městys Zdislavice, VOD Zdislavice a 
Mydlářka a. s.) o spolupráci při vybudování společného přivaděče vody ze Želivky (přípojné 
místo Trhový Štěpánov). 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
 
3. Starosta opět seznámil zastupitele s možnostmi čerpání dotací v tomto roce. Uvažuje se o podání 
dotace na úpravu technologie obecní vodárny. Vzhledem k tomu, že nedorazily přislíbené 
dokumenty (externí firma), tak předsedající navrhl opět přeložit tento bod na další schůzi 
zastupitelstva.  
 ( viz Příloha č. 3) 
 
Zastupitelé berou na vědomí zprávu o možnostech dotaci pro obec Chlum na rok 2021. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
 

4. Dále předsedající otevřel otázku odprodeje/směny pozemků obce na kterých stojí nemovitosti 
občanů a opačně. Následovala krátká diskuse, ze které vzešla varianta odkupu (ne výměny) za cenu 
350kč za m2 a to oboustranně. 
 

Zastupitelé schvalují cenu odkupu pozemků 350Kč za m2 oboustranně. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
 

5.  Následně předsedající přečetl další  záměr směny pozemků mezi Obcí Chlum a p. Františkem 
Navrátilem a pí. Ilonou Ryšavou Míkovou (viz Příloha č. 4), který byl schválen na zasedání 
zastupitelstva obce dne 29. 12. 2020 bod 5. Tato směna byla už dříve dohodnuta kvůli získání 
pozemku pro Obec Chlum, kde měla být vybudována čistírna odpadních vod podle původního 
projektu. Následovala diskuse, ze které vzešel návrh, aby se případně o této směně rozhodlo, až 
bude známa konečná varianta kanalizace (viz bod 2 dnešní schůze). 

Zastupitelé odkládají na neurčito směnu pozemků mezi Obcí Chlum a p. Františkem 
Navrátilem a pí. Ilonou Ryšavou Míkovou (viz Příloha č. 4) 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Následovala diskuse: 

    - slovo si vzal zastupitel Petr Zíka. Představil svůj návrh cesty a zasíťování parcel v lokalitě „U 
Kopeckých“ a nabídl se, že se pokusí dojednat podmínky realizace s majiteli sousedících 
pozemků. Zastupitelé s návrhem souhlasili. 

 

Nakonec zapisovatel p. Jan Balšánek přečetl přijatá usnesení.  

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:00. 
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 25. 2. 2021 v zasedací síni            

OÚ Chlum od 19:00 hodin. 
 
 
Zastupitelstvo obce Chlum po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv 
 
 
 
 
 I. schvaluje 
 
        2. pokračování přípravy varianty připojení kanalizace na Trhový Štěpánov (všechny varianty)  
            a vodovodu na Želivku a prověření připravenosti Trhového Štěpánova na tuto variantu  
            a také prověření zájmu dalších subjektů (Městys Zdislavice, VOD Zdislavice  
            a Mydlářka a. s.) o spolupráci při vybudování společného přivaděče vody ze Želivky  
            (přípojné místo Trhový Štěpánov), 
        4. cenu odkupu pozemků 350Kč za m2 oboustranně, 
        5. odložení na neurčito směny pozemků mezi Obcí Chlum a p. Františkem Navrátilem  
            a pí. Ilonou Ryšavou Míkovou (viz Příloha č. 4), 
 

 
 
 

II. bere na vědomí 
 

         3. zprávu o možnostech dotaci pro obec Chlum na rok 2021, 
 
 
 
 
 

III. pověřuje 
 

       6. zastupitele Petra Zíku dojednáním podmínek realizace cesty a zasíťování parcel  

           v lokalitě „U Kopeckých“ s majiteli sousedních pozemků. 
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 V Chlumu dne 25. 2. 2021                                  Zapsal: Mgr. Jan Balšánek …................................. 

 
 

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

                p. Jaroslav Hromas    .............................................      

  

                                      

                                          

 

 

 

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

                                                   Ing. Miroslav Balík, Ph.D 
                                                                starosta                                                                              
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


