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Oznámení: 

Dne 6. 4. 2021 se bude konat v zasedací síni OÚ Chlum 
od 19:00 hodin zasedání zastupitelstva obce. 

 

 
Program: 
 

1. zahájení, 

2. žádost o souhlas vlastníka vodovodního řadu o připojení nemovitosti (žadatel T.V.), 

3. žádost o finanční příspěvek na činnost spolku (Myslivecký spolek Zdislavice), 

4. výběr varianty odkanalizování obce – nové informace, 

5. zasíťování plánovaných parcel v lokalitě „ U Kopeckých“, 

6. projednání možných daňových a účetních dopadů nevrácených finančních prostředků, 

7. ostatní a diskuse, 

8. závěr. 
 
 
V Chlumu dne 29. 3. 2021 

 
 
 
 
Zveřejnění dokumentu 

Vývěska obecního úřadu Elektronická úřední deska 

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

Vyvěšeno dne: 29. 3. 2021 Vyvěšeno dne: 29. 3. 2021 

Sejmuto dne:  Sejmuto dne:  

 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Balík, Ph. D. 

  starosta 

  v.r. 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 6. 4. 2021 v zasedací síni OÚ 
Chlum od 19:00 hodin. 

 
 

Program: 

 

1. zahájení, 

2. žádost o souhlas vlastníka vodovodního řadu o připojení nemovitosti (žadatel T.V.), 

3. žádost o finanční příspěvek na činnost spolku (Myslivecký spolek Zdislavice), 

4. výběr varianty odkanalizování obce – nové informace, 

5. zasíťování plánovaných parcel v lokalitě „ U Kopeckých“, 

6. projednání možných daňových a účetních dopadů nevrácených finančních prostředků, 

7. informace správce lesa o stavu obecních lesů, 

8. schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na podporu realizace oplocenek 
při hospodaření v lese, 

9. ostatní a diskuse, 

10. závěr. 
 
 

 
 
 
Prezence: všichni přítomni (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 10 viz výše včetně 2 přidaných bodů „ 7. informace správce 
lesa o stavu obecních lesů a 8. schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na podporu 
realizace oplocenek při hospodaření v lese“. 
 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Program schůze byl schválen dle bodů 1 až 10. 
 
 
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. Místostarosta seznámil zastupitele s žádostí T. V. na připojení zemědělské usedlosti č.p. 22 
k obecnímu vodovodu (viz Příloha č. 2). Starosta navrhl této žádosti vyhovět. Následovalo 
hlasování.  
 
Zastupitelé schvalují připojení nemovitosti č.p. 22 v obci Chlum k obecnímu vodovodu dle 
žádosti (viz Příloha č. 2). 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
3. Následně místostarosta seznámil zastupitele s žádostí Mysliveckého spolku Zdislavice  i finanční 
příspěvek na činnost v roce 2021 (viz Příloha č. 3). Starosta obce navrhl schválit finanční dar ve 
výši 6 000 Kč. Následovalo hlasování.  
 
Zastupitelé schvalují finanční dar Mysliveckému spolku Zdislavice  ve výši 6 000 Kč zároveň 
pověřují starostu obce uzavřením příslušné darovací smlouvy (viz Příloha č. 3). 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
 
4. Starosta opět otevřel týkající se variantní studie odkanalizování obce a připojení obecního 
vodovodu na vodní zdroj Želivka. Tato studie byla projednána na schůzi zastupitelstva dne 12. 2. 
2021 bod 7. Dále seznámil zastupitele s investičním záměrem města Trhový Štěpánov „ 
Intenzifikace ČOV“, ve kterém je počítáno i s připojením naší obce (viz Příloha č. 4). 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 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 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
 
5. Následně zastupitel p. Petr Zíka informoval ostatní zastupitele o současné situaci přípravy 
nových stavebních parcel v v lokalitě „U Kopeckých“ (viz Příloha č. 5). 
 
Zastupitelé berou na vědomí informaci o stavu přípravy nových stavebních parcel v v lokalitě 
„U Kopeckých“. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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6. Následně zastupitel p. Petr Zíka, jako předseda finančního výboru, informoval ostatní zastupitele 
o potřebě začít řešit možné daňové a účetní dopady nevrácených finančních prostředků. Situaci též 
konzultoval s účetní obce Evou Follerovou. Další kroky budou projednány některém příštím 
zastupitelstvu obce. 
 
Zastupitelé berou na vědomí potřebu řešit možné daňové a účetní dopady nevrácených 
finančních prostředků. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
 
7. Předsedající předal slovo správci obecních lesů p. Václavu Kopeckému, který seznámil 
zastupitele se současným stavem lesa (jaro 2021) a s letošní kůrovcovou těžbou a s průběhem 
zalesňování vzniklých holin. 
 
Zastupitelé berou správu správce obecních lesů na vědomí. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
8. Předsedající následně informoval přítomné zastupitele o schválení dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje na podporu realizace oplocenek při hospodaření v lese a navrhl, aby tato dotace 
byla přijata. Následovalo hlasování. 
 
Zastupitelé schvalují přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na podporu realizace 
oplocenek při hospodaření v lese 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
 
 

9. Následovala diskuse: 

    - slovo si vzal místostarosta a informoval přítomné o drobné pomoci občanům v době 
pandemie , která proběhla 4. 3. 2021. Společně  s p. Sádovským jsme rozdali všem občanům 
starším 60 let 5ks respirátorů, které pro tento účel Obec zakoupila (viz Příloha č. 6). 

 

Nakonec zapisovatel p. Jan Balšánek přečetl přijatá usnesení.  

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:15. 
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 6. 4. 2021 v zasedací síni            

OÚ Chlum od 19:00 hodin. 
 
 
Zastupitelstvo obce Chlum po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv 
 
 
 
 
 I. schvaluje 
 
        2. připojení nemovitosti č.p. 22 v obci Chlum k obecnímu vodovodu dle žádosti 
            (viz Příloha č. 2), 
        3. finanční dar Mysliveckému spolku Zdislavice  ve výši 6 000 Kč (viz Příloha č. 3), 
        4. 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), 

  9.  přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na podporu realizace oplocenek  
       při hospodaření v lese, 

 
 
 

II. bere na vědomí 
 

         5. informaci o stavu přípravy nových stavebních parcel v v lokalitě „U Kopeckých“, 
         6. potřebu řešit možné daňové a účetní dopady nevrácených finančních prostředků, 
         7. správu správce obecních lesů, 
 

 
 
 
 

III. pověřuje 
 

        3. starostu obce uzavřením darovací smlouvy Mysliveckému spolku Zdislavice na finanční dar 

             ve výši 6 000 Kč (viz Příloha č. 3). 
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 V Chlumu dne 7. 4. 2021                                  Zapsal: Mgr. Jan Balšánek …................................. 

 
 

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

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

  

                                      

                                          

 

 

 

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

                                                   Ing. Miroslav Balík, Ph.D 
                                                                starosta                                                                              
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


