Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec
č. 4/2017
ze dne 24. 8. 2017
Navržený program:
1. Ověřovatelé zápisu
2. Schválení zadání územního plánu obce
3. Schválení výběru zhotovitele na akci „OPRAVA ČÁSTI KANALIZACE
CHLUMEC“

4. Různé
Přítomni:

Ing. Petr Bürger, Ondra Moro, Ing. Eliška Talířová,
Jiří Šesták, Martin Klíma, Adam Mráz
Omluveni: Mgr. Miroslava Mrázová

Program:
1) Volba ověřovatelů zápisu:
Ověřovateli byli zvoleni Martin Klíma, Adam Mráz.
Usnesení č. 1/4/2017
Hlasování:
6 hlasů pro
0 hlasů proti

2) Schválení zadání nového územního plánu
Od zpracovatele ÚP obec obdržela podklady pro zadání. Po zákonných temenech pro
vyjádření institucí a orgánů státní správy byly do tohoto zadání zapracovány požadavky
těchto orgánů. Dále byly do zadání zapracovány schválené požadavky občanů, které
zastupitelstvo obce nejprve projednalo. Stanovisko zastupitelů bylo na tomto zasedání znovu
přečteno a je přílohou tohoto zápisu.
Do textové části zadání bude také přidána formulace: „ V zájmu rozvoje územního plánu
obce, snížení poruchovosti dodávky elektrické energie a zlepšení estetického vzhledu obce
Chlumec je nutné snesení nadzemního vedení a uložení do terénu.“
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi jednat s a.s. E.ON Distribuce, České Budějovice o
snesení nadzemního vedení a uložení do terénu, a to v zájmu rozvoje územního plánu obce,
snížení poruchovosti dodávky elektrické energie a zlepšení estetického vzhledu obce
Chlumec.
Zastupitelstvo obce Chlumec schvaluje Zadání územního plánu Chlumec.
Usnesení č. 2/4/2017
Hlasování:
6 hlasů pro
0

hlasů proti
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3) Schválení výběru zhotovitele na akci „OPRAVA ČÁSTI KANALIZACE
CHLUMEC“

Dne 10.8.2017 proběhlo v budově obecního úřadu interní výběrové řízení za přítomností
starosty, místostarosty a tří zastupitelů.
Ze třech předložených nabídek byla vybrána firma s nejnižší nabídkou – firma ECO CB
s.r.o..
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení a zmocňuje starostu k provedení
kroků potřebných k sepsání smlouvy o dílo.
Usnesení č. 3/4/2017
Hlasování:
6 hlasů pro
0

hlasů proti

4) Různé.
 Starosta obce informoval o změně dodavatele elektřiny pro obec v souvislosti s tím, že
společnost N-VOX vybraná v aukci pořádané Terra Group ukončila činnost.
 Veřejné osvětlení – zkouška LED svítidel.
Jak bylo již probíráno na minulém zasedání (2/2017) - Obec Chlumec uvažuje o výměně
svítidel stávajícího veřejného osvětlení za LED svítidla. Firma Lumen zapůjčí obci dvě
tato svítidla, která po dobu šesti měsíců budou osazena v Chlumci a Krníně. Pokud bude
toto osvětlení úspornější a bude tato akce realizována.
Usnesení č. 4/4/2017
Nehlasováno
Jednání ukončeno: 20:30.
Zapsala: Ing. Eliška Talířová

……………………..

Ověřili: Martin Klíma

……………………..

Adam Mráz

……………………..

…………………………………
Ondřej Moro
místostarosta

………………………….
Ing. Petr Bürger
starosta
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