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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

č. 5/2012 

ze dne 19.11.2012 

 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Nové znění veřejné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování komunálních odpadů 

3. Rozpočtová změna č. 4/2012 

4. Zřízení kontokorentu na obecním účtu 

5. Rozúčtování nákladů na rekonstrukci soukromých vjezdů 

6. Návrh prodeje obecního pozemku v Krníně 

7. Různé 

 

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

 Ondřej Moro,  Mgr. Miroslava Mrázová,  

 

Omluveni:    David Gorčica, MBA 
 

Program: 

 
 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

 

Ověřovateli byli zvoleni Vojtěch Bürger a Ondřej Moro. 

 

Usnesení č. 1/3/2012 

Hlasování:  6  hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

2) Nové znění veřejné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování 

komunálních odpadů 

 

Dle nového předpisu MVCR je nutné vydat nové znění vyhlášky o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování komunálního odpadu. Výše poplatku za komunální 

odpad se nemění, zůstává částka 400 Kč /rok.  

ZO změnu projednalo a schválilo. 
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Usnesení č. 2/3/2012  

Hlasování:  6hlasů pro  

0 hlasů proti 

 

 

3) Rozpočtová změna č. 4/2012: 

 

Starosta obce předložil návrh rozpočtové změny č. 4/2012 (viz příloha tohoto zápisu).  

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 3/3/2012 

Hlasování:  6 hlasů pro 

  0 hlasů proti 

 

4) Zřízení kontokorentu na obecním účtu 

 

Vzhledem k vysokým investičním nákladům v letošním roce, bude zřízen kontokorent na 

obecním účtu. Peníze z kontokorentu budou čerpány pouze v krajním případě.  

Přepokládaná výše kontokorentu bude 100 000 Kč. 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 4/3/2012 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

5) Rozúčtování nákladů na rekonstrukci soukromých vjezdů 

 

Místostarosta Ing. Jan Mojžíš informoval o finančním vyrovnání vyasfaltování 

soukromých vjezdů, které bylo součástí rekonstrukce komunikace. Tato rekonstrukce 

proběhla letos v létě. Jedná se o vjezdy k domům č.p. 1, 17, 19 

Jsou stanoveny dvě varianty: 

a) Vjezd na soukromém pozemku – uživatel platí náklady ve 100% výši 

b) Vjezd na obecním pozemku – uživatel platí náklady ve 30% výši 

Paní účetní Jana Gorčicová připraví faktury k finančnímu vyrovnání. 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 5/3/2012 

Hlasování:   6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

6) Návrh prodeje obecního pozemku v Krníně 

 

Pana Laštovka zaslal na obecní úřad žádost na odkup části obecního pozemku v obci 

Krnín, která přiléhá k pozemkům ve vlastnictví p. Laštovky. Jedná se o část pozemku 

p.č. 236/1.  

Tento pozemek je veden v katastru nemovitostí jako účelová komunikace a v územním 

plánu Obce Chlumec je s touto komunikací počítáno jako s místní komunikací a 

prodejem by byl zablokován přístup k možným stavebním parcelám. Proto zastupitelstvo 

návrh prodeje pozemku zamítlo.  

 

Usnesení č. 6/3/2012 

Hlasování:   6 hlasů pro  

0 hlasů proti 
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7) Různé 

 

a)    Možnost garážování hasičského automobilu jednotky SHD Záluží na území 

Obce Chlumec 

 

Pan starosta obce Chlumec informoval o stavu zázemí jednotky SDH Záluží. Je 

problém s garážováním hasičského automobilu. Bylo by dobré najít nějaké nové 

prostory pro garážování. Tuto skutečnost bude mít zastupitelstvo v patrnosti a bude 

se snažit nějaký nový prostor nalézt. 

 

Nehlasováno 

 

b)  Vánoční posezení 

 

Jako tradičně každý rok proběhne vánoční sousedské posezení. Tentokrát se 

uskuteční v sobotu 15.12. v nově upraveném prostoru ve statku u Morů.  

 

Nehlasováno 

 

c)  Informace o dotacích na investiční období 2013 

 

Obci Chlumec se podařilo získat dotaci na zázemí CHZCH  v programu sdružení 

obcí Netolicko.  

 

Nehlasováno 

 

d)  Dlouhodobý plán na prodej rybníku v oblasti Čekánova 

 

Zastupitelstvo má v plánu rybník v obecním vlastnictví prodat. Nyní probíhá 

zjišťování výše ceny rybníka, za kterou by mohl být prodán.        

     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Jednání ukončeno: 20.00 h 

 

 

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

 

 

Ověřili: Vojtěch Bürger  …………………….. 

 

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

 

 

 

 

 

………………………………………….  ………………………………………. 

Ing. Jan Mojžíš     Ing. Petr Bürger 

              místostarosta          starosta 


