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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

č. 5/2011 

ze dne 16. 6. 2011 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Sítě Chlumec- Sever 

3. Převod pozemku z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu 

4. Rozpočtové opatření - návrh 

5. Prodej pozemku  v Čekánově 

6. Prodej pozemku v Chlumci 

7. Záměr prodeje pozemku 

8. Informace:  Vztah obce a vlastníků přípojek při ev. opravách  a  další 

 
 

Přítomni:  Ing. Petr Bürger, Ing. Jan Mojžíš, Ing. Eliška Talířová, Vojtěch Bürger,  

 Ondřej Moro  

 

Omluvena: Mgr. Miroslava Mrázová, David Gorčica, MBA 

 

Program: 
 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

 

Ověřovateli byli zvoleni Ondřej Moro a Vojtěch Bürger. 

 

Usnesení č. 1/5/2011 

Hlasování:  5 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

2) Sítě Chlumec -sever 

 

Starosta obce informoval o aktuálním stavu.  Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a 

místostarostovi dopracovat konečný návrh dohody mezi obcí, investorem prodloužení 

kanalizačního a vodovodního řadu ing. Veselým a ostatním účastníky (Věra 

Janečková, Ladislav Burger, Lenka Kuttová, Václav Staněk), a tuto dohodu uzavřít. 

Dohoda ponese tyto rysy: 

Dílo bude předáno bezplatně do vlastnictví obce. Vypořádání předem odsouhlasených 

podílů na nákladech mezi ostatními účastníky a Ing. Veselým. V rámci kolaudace 

bude řešena i změna přípojky vodovodu a kanalizace na řadu v úseku za penzionem. 
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Dále Ing. Veselý provede na své náklady realizaci rozšíření komunikace v úseku 

elektrorozvodna u čp24 – rozcestí u skládky“ a to do konce roku 2014. 

 

Usnesení č. 2/5/2011 

Hlasování:   5 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

3) Převod pozemku do vlastnictví obce 

 

Zastupitelstvo obce Chlumec schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2217/1, ostatní 

plocha, ostatní komunikace  k.ú. Chlumec z vlastnictví České republiky - Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Chlumec. Pozemek je 

součástí místní komunikace.  

 

Zastupitelé souhlasí a doporučují postupovat dle tohoto návrhu. Ten bude vyvěšen na 

úřední desce po stanovenou dobu. 

 

Usnesení č. 3/5/2011 

Hlasování:   5 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

4) Návrh rozpočtového opatření č. 2/2011 

 

Starosta obce informoval o důvodech navrhované změny  v rozpočtu. Dochází 

k mírnému nárůstu výdajů z důvodů zvýšení ceny vodného, nákupu tiskárny pro 

potřeby obce a též byla zaplacena čerpací zkouška u Chlumeckých studní. 

 

Usnesení č. 4/5/2011 

Hlasování:   5 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

5) Prodej pozemku v Čekánově 

 

Starosta obce přednesl požadavek k prodeji zbytkového pozemku o ploše 7 m
2 

v chatové oblast Čekánov, k.ú. Chlumec, pozemková parcela 1783/ 20, manželům 

Bílkovým.  

V duchu rámcového usnesení obce o prodeji těchto pozemků z roku 2008 byl prodej 

odsouhlasen. 

 

Usnesení č. 5/5/2011 

Hlasování:   5 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

6) Prodej pozemku 

 

Po odsouhlasení záměru prodeje z VZ 4/2011 z 22. 4. 2011 které bylo vyvěšeno na 

úřední desce, zastupitelstvo souhlasí s prodejem  části obecního pozemku přiléhajícího 

k objektu čp. 5 v Chlumci  o rozloze 108 m2, za cenu 100 Kč/m2 . 

 

Usnesení č. 6/5/2011 

Hlasování:  5 hlasů pro 

0  hlasů proti 
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7) Záměr prodeje pozemku 

 
Starosta  Ing. Bürger seznámil přítomné zastupitele s návrhem na budoucí odprodej části  

pozemku přiléhajícího k parcele č. 388,  jejímž vlastníkem je David Gorčica. Důvodem je 

oprava stávajícího kamenného tarasu a oplocení. Jedná se o pás pozemku v šířce cca 1m 

sousedící s místní komunikací. Dotčený pás pozemku nezasahuje do místní komunikace, 

ani nijak neomezuje její průjezdnost. 

Zastupitelé vyjadřují souhlas s tímto záměrem, který bude  vyvěšen na úřední desce. 
 

 

Usnesení č. 7/5/2011 

Hlasování:  5  hlasů pro 

0  hlasů proti 

 

 

8) Informační část 

 

A. Informace o údržbě vodovodních a kanalizačních přípojek:  

Vzhledem k velikosti obce a jejím finančním možnostem se vlastníci přípojek starají 

o údržbu a opravy vlastních přípojek sami, i když se přípojka nachází na veřejném 

prostranství. Obec se stará o vodovodní a kanalizační řad (k vodovodnímu řadu 

taktéž náleží šoupata). 

B. Znak obce:  

Pan Houska nepodal k dohodnutému datu žádný návrh obecního znaku. Termín 

dodání návrhu byl posunut o čtrnáct dní. Pokud ani v tomto termínu nebude dodán 

žádný návrh, zastupitelstvo bude pokračovat v již započaté spolupráci s heraldikem 

p. A. Drozdem. 

C. Odkoupení stodoly od p. Herála: 

Zastupitelstvo obce se usneslo, že nákup stodoly by nebyl přínosem pro obec. 

S nákupem by vznikly velké investiční náklady na rekonstrukci tohoto objektu. 

 

 

Nehlasováno 

 

  

Jednání ukončeno: 20.00 h 

 

 

Zapsala: Ing. Eliška Talířová             …………………….. 

 

 

Ověřili: Vojtěch Bürger  …………………….. 

 

   Ondřej Moro              …………………….. 

 

 

 

………………………………………….  ………………………………………. 

Ing. Jan Mojžíš     Ing. Petr Bürger 

              místostarosta          starosta 


