
ápis ze zasedání zastunitelsfra obce Chlumec

c.312014

ze ďne 28. 07.2014

Navrženy program:

1 . ově ov ate\é zápisu

2. Vyhodnocení vyběrového Íízení na prodej pozemku parc. č,. 1793 _ Rybník

v Cekánově

Prodlouženi smlouvy s firmou ECo - CoM _ odvoztÍíděného odpadu

prost ednictvím místní akční skupiny MAS Blansky les

P íprav a pwni etapavystavby mostku v Čekánově

Odkup zbytkovych parcel

Diskuze - Volby 2014 do zastupitelstev obcí

P ítomni: Ing. Petr Btirger, Ing. Jan MojŽíš, Ing. Eliška Talí ová, Vojtěch Btirger,
ond ej Moro, David Gorčica, MBA, Mgr. MiroslavaMránová

Program:

1) Volba ově ovatelri zápisu:

ově ovateli byli zvoleni ond ej Moro, Vojtěch Biirger.

Usnesení č. 1 1312014
Hlasování: 7 hlasri pro

0 hlasri proti

2) Jvhodnocení vyběrov ého lzení na prodej pozemku parc. č. 1793 - Rybník v
Cekánově

Jak bylo schváleno na p edcho zím zastupitelstvu dne 23.6.2014 sešla se ho,ďnotící komise
po skončení doby pro podání nabídek ve sloŽeni: zastupitelstvo v usnášení schopném
stavu.
Jako pově ená osoba pro otevírání obálek byl zvolen starost obce Ing. Petr Btirger.
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3)

Nejvyšší nabídku podali manže|é Boháčovi'

Zasfupitelstvo schvaluje na zák?adě q sledku VR uzavÍení kupní smlouvy s manŽeli

Bohá8oqimi na prodej pozemku parc. č. zaqupt;1_ cenu 205'000 Kč'

Usnesení č. zl3lz014
Hlasování: 7 hlasri pro

0 hlasri Proti

Nová smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadri z obalri'

Na zákla dé vyzv,y byla sepsána nová smlouva s f,trmou ECo - CoM, která zajišťuje

zpětného odběru a využití odpadri z oba| Smlouva byla upravena z drivodri platnosti

nového občanského zákoníku, kteqi p ináší změny do smluvních vztahri'

Zo poďpis smlouvy projednalo a schválilo'

Usnesení č.3l3l20l4
Hlasování: 7 hlasri pro

0 hlasri Proti

P íprava první etapa vystavby mostku v čekánově

V pondělí dne 2I. 7 . zOI4 p iš1i na obecní Ír ad zástupci obyvatel chatové osady

Čekánov ve věci mostku p es Svinecky potok, kteqi musel b;it odstraněn na z(kLadě

v zvy Stavebního ir adu v Českém Řrumlově k odstranění černé stavby' osadníci

p ednesli žádost na zhotovení nového mostku, jelikož jim neexistence mostku činí

problémy s p eko návárumpotoka ( jsou používány mostky p es soukromé pozemky).

Projekt na vystavbu *ortko j"' jrz piipruu.n .- Z finanenictr dťrvod prozatim nebyl

rea|izován.
Místostarosta Ing. Jan Mojžíš oslovil Íirmu Swietelsky , aby p ipravila odlrad nákladu na

zhotovení díla a"zastupíte tvo mohlo rozhodnout, zďa je moŽné zahájit vystavbu mostku,

nebo pop ípadě provéit v první etapě vystavby irpravu koryta.

Informativní bod
Nehlasováno

4)

s) Odkup zbYtkovYch Parcel
U prvního vjezdu do 

^obce 
došlo p i ťrpravách komunikace k jeho rozší ení. To bylo

'r.'uytrre 
i ineoiska bezpečnosti. Tím se ovšem zasi ' o do hranice sousedících

por.*ko. Jedná se o několik čtverečních metru. Zastupitelstvo souhlasí s p esnym

zamě ením a nás1edně s odkupem nebytné části pozemkťr od současnych vlastníku'

Usnesení č. 5l3l20l4
Hlasování: 7 hlasri pro

0 hlas Proti

Diskuze - Volby do zastupitelstev obcí 2at4

Byl odsouhlasen volební model _ kandid aturajednotliqiich kandidátťr. Jak je zv5kem již

z minulych voleb do zastupitelstva'

Informativní bod
Nehlasováno
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Jednání ukončen o: 20.25

Zapsala: Ing. Eliška Talí ová

erVojtěc

Ond ej

)t)


