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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

č. 1/2011 

ze dne 10. 2. 2011 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Změna ÚP č.4 

3. Stav přípravy „Centra sportu a zábavy Chlumec“ a rekonstrukce 

průjezdné komunikace v Chlumci 

4. Příprava návrhů na erb a vlajku obce 

5. Informace od Policie ČR 

6. Různé 

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

Mgr. Miroslava Mrázová, Ondřej Moro 

 

Omluven: David Gorčica 

 

Program: 
 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

 

Ověřovateli byli zvoleni Ondřej Moro a Vojtěch Bürger. 

 

Usnesení č. 1/1/2011 

Hlasování: 6 hlasů pr 

0 hlasů proti 

 

2) Změna ÚP č.4 

 

Starosta seznámil zastupitele s připravovanou změnou. Ta by měla umožnit rozšíření 

zastavěné části severního kraje obce. Změna je vyvolána budoucím stavebníkem.  

 

Usnesení č. 2/1/2011 

Hlasování: 6 hlasů pro 

0 hlasů proti 
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3) Stav přípravy „Centra sportu a zábavy Chlumec“ a rekonstrukce průjezdné 

komunikace. 

 

Zastupitelé a přítomní občané byli informováni o aktuálním stavu těchto akcí. 

Prakticky bylo dosaženo stavu, kdy je kompletně hotová projektová dokumentace ke 

stavebnímu povolení na víceúčelové hřiště. O stavební povolení již bylo také zažádáno 

a přepokládá se, že během března bude uděleno. Rekonstrukce komunikace je již 

projektově zpracována. Na obě akce byly již vytentovány prováděcí firmy. Dále pak 

bylo zažádáno o dotace a to v Programu obnovy venkova a v dotačním programu  

ČEZ –  Oranžové hřiště. 

 

Nehlasováno 

 

4) Návrhy na znak obce 

 

Zastupitelům a přítomným občanům byl předloženy varianty návrhů. Zastupitelstvo 

pověřuje výběrem a event. úpravou návrhů na základě došlých připomínek komisi ve 

složení: celé zastupitelstvo.  

 

Usnesení č. 4/1/2011 

Hlasování:  6   hlasů pro 

0  hlasů proti 

 

5) Informace policie ČR 

Vystoupení tiskové mluvčí policie ČR  por. Bc. Michaely Pavlíčkové a ředitele 

Územního odboru Policie ČR npor. Bc. Tomáše Thona k aktuální situaci, zabezpečení 

majetku a k působení Policie ČR v naší oblasti. 

Nehlasováno 

6) Různé: 

Novou spoluobčankou obce se stala paní Eva Čepičková. 

Dlužné poplatky – 2008-2010 budou obeslány dopisem do schránek.  

Úřední hodiny se mění na Čtvrtek 19:00. 

 Oznámen termín akce Chlumec Cup. 

  

Nehlasováno 

 

Jednání ukončeno: 20.00 h 

 

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

 

Ověřili: Vojtěch Bürger  …………………….. 

 

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

 

 

………………………………………….  ………………………………………. 

Ing. Jan Mojžíš     Ing. Petr Bürger 

              místostarosta          starosta 


