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Oznámení: 

Dne 8. 12. 2021 se bude konat v zasedací síni OÚ Chlum 
od 20:00 hodin zasedání zastupitelstva obce. 

 

 
Program: 
 

1. zahájení, 

2. schválení rozpočtu pro rok 2022, 

3. schválení směrnice č. 1/2021 - Inventarizace majetku a závazků - plán inventur na rok 2021, 

4. schválení poplatku za komunální odpad, 

5. schválení rozpočtového opatření č.5/2021, 

6. informace správce lesa o stavu obecních lesů, 

7. dotační výhled na příští rok III. (úprava asfaltového hřiště – tartan, hasičská dodávka, úpravna 
pitné vody, Chlum 30 – sociální bydlení, nebo spolkový dům, kanalizace projekt, úprava 
hřiště pro hasičský sport, další návrhy, 

8. připojení plánované kanalizace obce Chlum na ČOV v Trhovém Štěpánově, 

9. ostatní a diskuse, 

10. závěr. 
 
 
V Chlumu dne 30. 11. 2021 

 
 
 
 
Zveřejnění dokumentu 

Vývěska obecního úřadu Elektronická úřední deska 

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

Vyvěšeno dne: 30. 11. 2021 Vyvěšeno dne: 30. 11. 2021 

Sejmuto dne:  Sejmuto dne:  

 
 
 
 

Ing. Miroslav Balík, Ph. D. 

  starosta 

  v.r. 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 8. 12. 2021 v zasedací síni OÚ 
Chlum od 20:00 hodin. 

 
 
Program: 

1. zahájení, 

2. schválení rozpočtu pro rok 2022, 

3. schválení směrnice č. 1/2021 - Inventarizace majetku a závazků - plán inventur na rok 
2021, 

4. schválení poplatku za komunální odpad, 

5. schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství, 

6. schválení rozpočtového opatření č.5/2021, 

7. informace správce lesa o stavu obecních lesů, 

8. připojení plánované kanalizace obce Chlum na ČOV v Trhovém Štěpánově, 

9. ostatní a diskuse, 

10.  závěr. 

 

 

 
 
 
Prezence: přítomno 6 zastupitelů, František Navrátil omluven (viz Příloha č. 1.),  
Hosté: - - - 
 

1. Ve 20:00 zahájil starosta obce p. Miroslav Balík (dále předsedající) zasedání zastupitelstva a 
navrhl schválit program dle bodu 1 až 10 viz výše, doplněn o bod 5) schválení obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a zároveň 
vyřadit bod 7) dotační výhled na příští rok III. (úprava asfaltového hřiště – tartan, hasičská dodávka, 
úpravna pitné vody, Chlum 30 – sociální bydlení, nebo spolkový dům, kanalizace projekt, úprava 
hřiště pro hasičský sport, další návrhy. 
 
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. 
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2. Předsedající starosta obce Miroslav Balík seznámil s navrhovaným rozpočtem na rok 2022 (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 2022 byl schválen v navrhovaném znění jako přebytkový a 
závazným ukazatelem je paragraf. 
 
 

3. Místostarosta Jan Balšánek přečetl směrnici č. 1/2021 - Inventarizace majetku a závazků - plán 
inventur na rok 2021.( viz příloha č. 3) a navrhl zastupitelstvu tuto směrnici schválit. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
4. Následně předsedající informoval přítomné zastupitele o nutnosti schválení výše ročního 
poplatku za komunální odpad na osobu. Maximální možná velikost je 1200 Kč na osobu. Dále 
seznámil přítomné s velikostí tohoto poplatku v sousedních obcích (viz Příloha č. 4). Následovala 
diskuse, ze které vzešel návrh, aby výše tohoto poplatku byla stanovena na 600,-Kč na osobu a rok. 
Zastupitelé schvalují velikost místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
ve výši 600,-Kč na osobu/1rok. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 

5. V návaznosti na předchozí bod místostarosta Jan Balšánek přečetl návrh obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství                           
( viz příloha č. 5) a navrhl zastupitelstvu tuto vyhlášku schválit. 

Zastupitelé schvalují obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství ( viz příloha č. 5). 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

6. Místostarosta obce Jan Balšánek přečetl rozpočtové opatření č. 5/2021, které vypracovala účetní 
obce Eva Follerová (viz Příloha č. 6). 
Zastupitelé schvalují  rozpočtové opatření č. 5/2021. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
 
7. Předsedající předal slovo správci obecních lesů p. Václavu Kopeckému, který seznámil 
zastupitele se současným stavem lesa a s průběhem zalesňování vzniklých holin během letošního 
podzimu (viz Příloha č. 7). 
Zastupitelé berou správu správce obecních lesů na vědomí. 
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
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8. Následně předsedající předal slovo zastupiteli p. Petru Zíkovi, který seznámil zastupitele 
s připraveným dopisem pro starostu Města Trhový Štěpánov p. Josefa Korna, ve kterém obec 
Chlum potvrzuje své rozhodnutí vybudovat obecní kanalizaci připojenou na ČOV v Trhovém 
Štěpánově a rozhodnutí současně s touto stavbou vybudovat přivaděč vody ze Želivky z Trhového 
Štěpánova do Chlumu. Přípojné místo v Trhovém Štěpánově už je připraveno (viz Příloha č. 8). 
Následně předsedající, starosta obce Miroslav Balík, navrhuje schválit zastupitelstvem obce 
rozhodnutí o připojení plánované obecní kanalizace na ČOV v Trhovém Štěpánově a vybudování 
vodovodního přivaděče vody ze Želivky.  
Zastupitelé schvalují připojení plánované obecní kanalizace na ČOV v Trhovém Štěpánově a 
vybudování vodovodního přivaděče vody ze Želivky.  
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 

9. Následovala diskuse: 

    - náklady na odpady obce Chlum – srovnání za roky  2019 – 2021 (viz Příloha č. 9), 

    - roznos vyúčtování vodného občanům obce – p. Jan Balšánek a p. Bohuslav Sádovský, 

- roznos vánočních dárků a přání důchodcům p. Jan Balšánek a p. Bohuslav Sádovský  

 (viz Příloha č. 10). 

 

Nakonec zapisovatel p. Jan Balšánek přečetl přijatá usnesení.  

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 22:30. 
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 8. 12. 2021 v zasedací síni            

OÚ Chlum od 20:00 hodin. 
 
 
Zastupitelstvo obce Chlum po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv 
 
 
 
 
 I. schvaluje 
 
        2. rozpočet obce na rok 2022 v navrhovaném znění jako přebytkový a závazným  
            ukazatelem je paragraf, 

  3. směrnici č. 1/2021 - Inventarizace majetku a závazků - plán inventur na rok 2021, 
  4. velikost místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 600,-Kč 
      na osobu/1rok, 
  5. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového  
      hospodářství, 

        6. rozpočtové opatření č. 5/2021, 
        8. připojení plánované obecní kanalizace na ČOV v Trhovém Štěpánově a vybudování  
            vodovodního přivaděče vody ze Želivky, 
 

 
 
 

II. bere na vědomí 
 

         7. správu správce obecních lesů, 
, 

 
 

 
III. pověřuje 

 
       8. starostu obce p. Miroslava Balíka a místostarostu obce p. Jana Balšánka osobním 
           předáním dopisu (viz Příloha č. 8) starostovi Města Trhový Štěpánov p. Josefu Kornovi, 

       9. roznosem vyúčtování vodného občanům p. Jana Balšánka a p. Bohuslava Sádovského, 

           roznosem vánočních dárků a přání důchodcům p. Jana Balšánka a p. Bohuslava Sádovského. 
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 V Chlumu dne 8.12.2021                                 Zapsal: Mgr. Jan Balšánek …................................. 

 
 

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

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

  

                                      

                                          

 

 

 

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

                                                   Ing. Miroslav Balík, Ph.D 
                                                                starosta                                                                              
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


