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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

č. 8/2009 

ze dne  14. 12. 2009 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Návrh rozpočtu 2010. 

3. Finální podoba změny ÚP č.2 

4. Sponzorská smlouva se zahradnictvím Havlis 

5. Smlouvy o provedení práce 

6. Příspěvek na rekonstrukci hřbitova v Kamenném Újezdě 

7. Různé 
Přítomni: Ing. Petr Bürger , Ing. Jan Mojžíš, Vojtěch Bürger, Jiří Šesták, David Gorčica 
Omluven:Václav Klíma 
Program: 
 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 
- ověřovateli byli zvoleni Ing. Jan Mojžíš a Vojtěch Bürger. 

Usnesení č. 1/9/2009 
Hlasování: 5 hlasů pro 
  0 hlasů proti 

 
2) Návrh rozpočtu 2010 

Starosta předložil návrh rozpočtu tak, jak byl vyvěšen na tabuli obecního úřadu, 
s komentářem. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný ve výši 677 129 Kč. 

Usnesení č. 2/9/2009 
Hlasování: 5 hlasů pro 
  0 hlasů proti 
3)  Finální podoba změny územního plánu č.2 – návrh opatření 

Materiál v konečné verzi prodiskutován a schválen, k dispozici na obecním úřadě. 
Usnesení č. 3/9/2009 
Hlasování: 5 hlasů pro 
  0 hlasů proti 
4) Sponzorská smlouva: zahradnictví Havlis 

Zahradnictví Havlis provedlo terénní úpravy a osázení okrasnými dřevinami na 
obecním prostranství před májkou, kde se počítá se zřízením dětského hřiště v celkové částce 
12 623 Kč. Zastupitelstvo schvaluje přijetí tohoto sponzorského daru obci a přijímá jej. 

Usnesení č. 4/9/2009 
Hlasování: 5 hlasů pro 
  0 hlasů proti 
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5) Smlouvy o provedení práce a odměny za tuto práci 

 
Funkci vodohospodářského referenta přebírá od 1.12. 2009 pan Ondřej Moro po panu ing. 
Janu Mojžíšovi. Za tuto práci mu bude příslušet odměna ve výši 800 Kč měsíčně. Zároveň 
zastupitelstvo ukládá vyhotovení příslušné smlouvy – jednak s jmenovaným a dále s panem 
Václavem Klímou, kde jde o údržbu ČOV , odběry atd. Zde je stanovena odměna za tuto práci 
ve výši 300 Kč / měs. 

Usnesení č. 5/9/2009 
Hlasování: 5 hlasů pro 
  0 hlasů proti 
6) Příspěvek na rekonstrukci hřbitova Kamenný Újezd 

 
Zastupitelstvo schvaluje žádost obce Kamenný Újezd o příspěvek na rekonstrukci hřbitova ve 
výši 10 000 Kč.  

Usnesení č. 6/9/2009 
Hlasování: 5 hlasů pro 
  0 hlasů proti 
7) Různé 

 
Starosta informoval o záměru v čerpání dotací z „Programu obnovy venkova“  pro dětské 
hřiště (ca 46 tis. Kč) a výměnu okem na obecním úřadě (ca 47 tis. Kč.) Ing. Mojžíš podal 
informace o stavu přípravy multifunkčního sportoviště. Porada o dalším postupu nad vrakem 
automobilu v katastru obce. 
 

 
 

 
Jednání ukončeno: 20.00 h 
Zapsal:  Petr Bürger             …………………….. 
 
Ověřili: Vojtěch Bürger …………………….. 
 
   Ing. Jan Mojžíš …………………….. 
 
………………………………………….  ………………………………………. 

Václav Klíma      Ing. Petr Bürger 
           místostarosta          starosta 


