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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

č. 3/2011 

ze dne 14. 4. 2011 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Sítě a cesta „Chlumec-sever“ postavení obce 

3. Zrušení přejezdu na vlakové zastávce Chlumec 

4. Návrh pojištění pro obec Chlumec 

5. Stavění Máje 

6. Různé, diskuse 

 
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. 1/3/2011 

Hlasování: 6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

 

2. Sítě a cesta „Chlumec-sever“ postavení obce 

 

Starosta seznámil přítomné se záměrem prodloužení vodovodního řadu a kanalizace 

na které pak navazuje rozšíření cesty. Z právního hlediska je investorem obecní úřad 

Chlumec. Hlavním důvodem je to, že část dotčeného území dosud není ve vlastnictví 

obce. S Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových je vedeno dosud 

neukončené jednání. Faktické financování proběhne na základě smlouvy mezi ing. 

Otakarem Veselým a obecním úřadem Chlumec. Její znění připravuje advokátní 

kancelář. 

 

Usnesení č. 2/3/2011 

Hlasování: 6 hlasů pro 

0 hlasů proti 
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3. Zrušení přejezdu na vlakové zastávce Chlumec 
Na obec se obrátil Drážní úřad v tomto smyslu. Faktický stav je takový, že přejezd je 

uzavřen zamčenou závorou, o jejíž odemčení nebylo 15 let požádáno. Projít a projet lze 

podjezdem pod tratí. Použití přejezdu by zřejmě přicházelo v úvahu jen při přepravě 

většího nákladu. Vzhledem k tomu, že přejezd je sice na katastru obce, ale zároveň na 

jeho hranici bude starosta obce  svou odpověď drážnímu úřadu formulovat tak, aby byl 

obeslán i Kamenný újezd – jakožto obec sousedící. 

Usnesení č. 3/3/2011 

Hlasování: 6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

4. Návrh pojištění pro obec Chlumec. 

Na základě poptávky obecního úřadu zpracoval a přednesl pan Václav Kalkuš 

z Krnína. Jedná se jednak o pojištění nemovitosti – budovy a vybavení obecního 

úřadu, tak i o pojištění zodpovědnosti za výkon funkce.  

Zastupitelé schvalují záměr uzavřít pojištění nemovitosti a dále pojistit zodpovědnost 

za výkon funkce starostu a místostarostu 

 

Usnesení č. 4/3/2011 

Hlasování:  6   hlasů pro 

0  hlasů proti 

 

5. Májka - Informace Strom, dřevo, brigáda…. 

 

Nehlasováno 

6) Různé: 

Příští VZ se koná už za týden!  

Na programu je Odsouhlasení zadání změny VZ 

   Návrh prodeje pozemku  

   Úprava fakturace vodného – stočné. 

  

Nehlasováno 

 

Jednání ukončeno: 20.00 h 

 

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

 

Ověřili: Vojtěch Bürger  …………………….. 

 

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

 

 

………………………………………….  ………………………………………. 

Ing. Jan Mojžíš     Ing. Petr Bürger 

              místostarosta          starosta 


