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Oznámení: 
Dne 10. 8. 2022 se bude konat v zasedací síni OÚ Chlum 

od 19:00 hodin zasedání zastupitelstva obce. 
 

 
Program: 
 

1. zahájení, 

2. projednání žádosti o stanovisko k výstavbě rodinného domu na pozemcích parc. č. 1423/1    
a 1422 v k. ú. Chlum u Vlašimi, 

3. schválení směny pozemků ve vlastnictví obce Chlum a p. Miroslava Balíka, 

4. informace správce lesa o stavu obecních lesů, 

5. stavba nové rybárny, 

6. ostatní a diskuse, 

7. závěr. 
 
 
 
V Chlumu dne 2. 8. 2022 
 
 
 
 
 
Zveřejnění dokumentu 

Vývěska obecního úřadu Elektronická úřední deska 

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

Vyvěšeno dne: 2. 8. 2022 Vyvěšeno dne: 2. 8. 2022 

Sejmuto dne:  Sejmuto dne:  

 
 
 
 

Ing. Miroslav Balík, Ph. D. 

  starosta 

  v.r. 
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Zápis ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 10. 8. 2022 v zasedací síni OÚ 
Chlum od 19:00 hodin. 

 
 
 

Program:  

 

1. zahájení, 

2. projednání žádosti o stanovisko k výstavbě rodinného domu na pozemcích parc. č. 
1423/1    a 1422 v k. ú. Chlum u Vlašimi, 

3. schválení směny pozemků ve vlastnictví obce Chlum a p. Miroslava Balíka, 

4. informace správce lesa o stavu obecních lesů, 

5. stavba nové rybárny, 

6. úprava odměny LH, 

7. ostatní a diskuse, 

8. závěr. 
 
 

 
 
Prezence: (viz Příloha č. 1.) 
omluven: Michal Navrátil 
hosté: Petr Čihák ml. 
V 19:00 zahájil starosta obce Miroslav Balík zasedání zastupitelstva a přednesl program schůze a 
navrhl  přidat bod 6. „úprava odměny LH“ 
 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Program schůze byl schválen dle bodu 1 až 8 
 
Zapisovatelem byl navržen Jan Balšánek, ověřovateli zápisu Petr Zíka a Václav Kopecký. 
 
2. Následně předsedající seznámil přítomné zastupitele se žádostí K.K. a J.K. o „stanovisko 
k k výstavbě rodinného domu, katastrální území Chlum u Vlašimi“(viz Příloha č. 2). Po krátké 
diskusi týkající se technických aspektů této vodovodní přípojky, plánovaného napojení na místní 
komunikaci, navrhl předsedající  žádosti vyhovět a schválit „stanovisko ke stavbě rodinného domu“ 
(viz Příloha č. 2) 
 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Stanovisko ke stavbě rodinného domu (viz Příloha č. 2) bylo schváleno 
 
3. Předsedající předal slovo místostarostovi p. Janu Balšánkovi, aby podrobně seznámil zastupitele 
s žádostí o směnu pozemků v k. ú. Chlum u Vlašimi mezi Obcí Chlum a p. Miroslavem Balíkem 
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(předsedající se z důvodu střetu zájmů neúčastní hlasování v tomto bodě), místostarosta současně 
seznámil zastupitele s návrhem příslušné směnné smlouvy, vše (viz Příloha č. 3). Současně navrhl 
zastupitelstvu schválit následující usnesení: 
„směnu části pozemku parcelní č. 1813/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, ( dle geometrického 
plánu č. 231-4/2021 se jedná o díl „e“ o výměře 42 m2   ) v katastrálním území Chlum u Vlašimi, 
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Benešov na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Chlum a katastrální území Chlum u 
Vlašimi, ve vlastnictví Obce Chlum, IČ: 00473529, DIČ: 00473529 se sídlem Chlum 42, 257 63 Trhový 
Štěpánov, za část stavebního pozemku parcelní. č. st. 25, zastavěná plocha a nádvoří (dle 
geometrického plánu č. 231-4/2021 se jedná  o díl „a“ o výměře 11 m2 ) a za část stavebního 
pozemku parcelní č. st. 26 zastavěná plocha a nádvoří (dle geometrického plánu č. 231-4/2021 se 
jedná o díl „c“ o výměře 15 m2 ), vše v katastrálním území Chlum u Vlašimi, vše zapsáno v katastru 
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Benešov na LV č. 
58 pro obec Chlum a katastrální území Chlum u Vlašimi, ve vlastnictví Ing. Miroslava Balíka, 
Ph.D., bytem Chlum 12, 257 63 Trhový Štěpánov. 
Obec Chlum a Ing. Miroslav Balík, Ph.D. prohlašují, že obvyklá cena dílu “e” je stanovena ve výši 
350 Kč/m2, tj. celkem 14700 Kč (slovy: čtrnáct tisíc sedm set korun českých), obvyklá cena dílů “a” 
a “c” je stanovena ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem 9100 Kč (slovy: devět tisíc sto korun českých). 

Ing. Miroslav Balík, Ph.D.  uhradí obci Chlum na vyrovnání rozdílu v ceně a ve směňované výměře 
částku ve výši 5600 Kč (slovy: pět tisíc šest set korun), a to do 15 dnů od podpisu směnné smlouvy 
na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 

O výše uvedeném bude sepsána směnná smlouva se zrušením a zřízením věcného břemene – 
služebnosti, která bude řešit výše uvedenou směnu a zrušení a zřízení věcného břemene – 
služebnosti mezi Ing. Miroslavem Balíkem, Ph.D. bytem Chlum 12, 257 63 Trhový Štěpánov a 
Karlem Balíkem, bytem tamtéž.“ 
 
Zastupitelé schvalují usnesení viz výše 
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 1 (Miroslav Balík) 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
4. Předsedající předal slovo správci obecních lesů p. Václavu Kopeckému, který seznámil 
zastupitele se současným stavem lesa (léto2022) a s letošní kůrovcovou těžbou a s průběhem 
zalesňování vzniklých holin. 
 
Zastupitelé berou správu správce obecních lesů na vědomí. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
5. Následně předsedající předal slovo hostu p. Čihákovi, který seznámil všechny přítomné 
s upraveným návrhem místních rybářů vybudovat na hrázi obecního rybníku novou rybárnu, jako 
náhradu staré, již dosluhující stavby (viz Příloha č.4). Předpokládaná cena materiálu je cca 200 000 
– 300 000Kč. Dále bylo dohodnuto, že bude založen Rybářský spolek, který bude svěřený majetek 
obce spravovat. Starosta obce přislíbil, že nechá tento návrh prověřit Stavebním úřadem města 
Vlašim, stanovisko SÚ bude projednáno na následující schůzi zastupitelstva. 
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Zastupitelé berou  upravený návrh místních rybářů vybudovat na hrázi obecního rybníku 
novou rybárnu, jako náhradu staré, již dosluhující stavby na vědomí (viz Příloha č.4). 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
6. Nakonec předsedající seznámil příslušné zastupitele s nutností navýšení odměny lesního 
hospodáře dle platné vyhlášky č. 58/2020Sb, podle které přísluší lesnímu hospodáři odměna ve výši 
1,60 Kč/ha a den, což činí celkem 61 051Kč bez DPH. Následně navrhl tuto změnu datovat 
k 1.1.2022, výplata probíhá formou 1 splátky v prosinci každého roku. 
 
Zastupitelé schvalují roční odměnu LH ve výši 61 051Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
 
7. Následovala diskuse – prodej palivového dřeva občanům Chlumu a sousedních obcí 
 

 

 

Nakonec zapisovatel Jan Balšánek přečetl přijatá usnesení. 
 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:30. 
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva, které se konalo 10. 8. 2022 v zasedací síni            

OÚ Chlum od 19:00 hodin. 
 
Zastupitelstvo obce Chlum po projednání předložených návrhů a přednesených zpráv 
 
 

I. schvaluje 
 

2. Stanovisko ke stavbě rodinného domu (viz Příloha č. 2), 
3. směnu části pozemku parcelní č. 1813/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, ( dle geometrického 
plánu č. 231-4/2021 se jedná o díl „e“ o výměře 42 m2   ) v katastrálním území Chlum u Vlašimi, 
zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Benešov na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Chlum a katastrální území Chlum u Vlašimi, ve 
vlastnictví Obce Chlum, IČ: 00473529, DIČ: 00473529 se sídlem Chlum 42, 257 63 Trhový 
Štěpánov, za část stavebního pozemku parcelní. č. st. 25, zastavěná plocha a nádvoří (dle 
geometrického plánu č. 231-4/2021 se jedná  o díl „a“ o výměře 11 m2 ) a za část stavebního 
pozemku parcelní č. st. 26 zastavěná plocha a nádvoří (dle geometrického plánu č. 231-4/2021 se 
jedná o díl „c“ o výměře 15 m2 ), vše v katastrálním území Chlum u Vlašimi, vše zapsáno 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště 
Benešov na LV č. 58 pro obec Chlum a katastrální území Chlum u Vlašimi, ve vlastnictví Ing. 
Miroslava Balíka, Ph.D., bytem Chlum 12, 257 63 Trhový Štěpánov. 
Obec Chlum a Ing. Miroslav Balík, Ph.D. prohlašují, že obvyklá cena dílu “e” je stanovena ve výši 
350 Kč/m2, tj. celkem 14700 Kč (slovy: čtrnáct tisíc sedm set korun českých), obvyklá cena dílů 
“a” a “c” je stanovena ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem 9100 Kč (slovy: devět tisíc sto korun 
českých). Ing. Miroslav Balík, Ph.D.  uhradí obci Chlum na vyrovnání rozdílu v ceně a ve 
směňované výměře částku ve výši 5600 Kč (slovy: pět tisíc šest set korun), a to do 15 dnů od 
podpisu směnné smlouvy na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.O výše uvedeném bude sepsána 
směnná smlouva se zrušením a zřízením věcného břemene – služebnosti, která bude řešit výše 
uvedenou směnu a zrušení a zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Ing. Miroslavem Balíkem, 
Ph.D. bytem Chlum 12, 257 63 Trhový Štěpánov a Karlem Balíkem, bytem tamtéž, 

6. roční odměnu LH ve výši 61 051Kč bez DPH,       
 
 
 
 

                                                           II. bere na vědomí 
 

4. správu správce obecních lesů, 
5. upravený návrh místních rybářů vybudovat na hrázi obecního rybníku novou rybárnu, jako 
náhradu staré, již dosluhující stavby (viz Příloha č.4). 

 
 
 
 
 

III. Pověřuje 
                                                                             - - - 
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 V Chlumu dne 11. 8. 2022                                  Zapsal: Mgr. Jan Balšánek …................................. 

 
 

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

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

  

                                      

                                          

 

 

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

                                                   Ing. Miroslav Balík, Ph.D 
                                                                starosta                                                                              
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


