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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

č. 7/2011 

ze dne 15. 9. 2011 

 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Výstavba  I. etapy Centra sportu a zábavy Chlumec 

3. Smlouva o poskytnutí dotace 

4. Prodej pozemku v Čekánově 

5. Změna rozpočtu č. 3 

6. Zahájení rekonstrukce komunikace Etapa I. (Maršánovi – náves) 

7. Nákup nové radlice na sníh 

8. Nákup nového stanu pro obecní účely 

9. Znak a vlajka obce 

10. Ortofoto mapa 

 
 

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

 Ondřej Moro,  Mgr. Miroslava Mrázová, David Gorčica, MBA 

 

 

Program: 

 
 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

 

Ověřovateli byli zvoleni David Gorčica a Vojtěch Bürger. 

 

Usnesení č. 1/7/2011 

Hlasování:  7  hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

2) Výstavba I. Etapy CZCH 

 

Místostarosta Ing. Mojžíš informoval zastupitele a veřejnost o průběhu I. Etapy 

výstavby CZCH. V průběhu výstavby se zjistilo, že vykopaná zemina nemůže být 

z hlediska únosnosti použita do násypů. Proto bylo nutné na násypy použít únosnější 
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zeminu a lomový kámen,  čímž vznikly vícepráce a vícenáklady. S velkým přispěním 

realizační firmy a dodavatelem kameniva se podařilo tyto náklady stačit na minimální 

částku, proto jsme mohli dokončit tuto etapu tak, že bude možné hrací plochu 

využívat.  

 

Zastupitelstvo schvaluje tento postup i navýšení nákladů na 1. Etapu výstavby CSCH 

na konečnou částku 600 tis. Kč 

 

Usnesení č. 2/7/2011 

Hlasování:   7 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

3) Smlouva o poskytnutí dotace 

 

Obec Chlumec obdržela dotaci z Programu obnovy venkova na dvě akce, a to na 

výstavbu Centra sportu a zábavy ve výši 67 tis. Kč a na opravu místní komunikace 

Etapa I. v (Maršánovy – náves) ve výši 133 tis. Kč.  

 

Zastupitelstvo ukládá starostovi Ing. Petru Bürgerovi, aby odeslal všechny smlouvy, 

které jsou k tomuto potřebné. 

 

Usnesení č. 3/7/2011 

Hlasování:   7 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

4) Prodej pozemku v Čekánově 

 

Starosta obce přednesl požadavek na prodeji zbytkového pozemku o ploše 49 m2 v 

chatové oblast Čekánov, k.ú. Chlumec, pozemková parcela 2309, Radimu Bláhovi.  

V duchu rámcového usnesení obce o prodeji těchto pozemků z roku 2008 byl prodej 

odsouhlasen. 

 

Usnesení č. 4/7/2011 

Hlasování:   7 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

 

5) Návrh rozpočtového opatření č. 3/2011  

 

Starosta obce informoval o navrhované změně v rozpočtu. Dochází ke zvýšení 

rozpočtu z důvodu navýšení nákladů na výstavbu Centra sportu a zábavy Chlumec.  

 

Usnesení č. 5/7/2011 

Hlasování:   7 hlasů pro 

0 hlasů proti 
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6) Nákup nové radlice na sníh 

 

Správce radlice na sníh pan Šebelka, navrhl zastupitelstvu, aby uvažovalo o nákupu 

nové radlice. Stará radlice již technicky nevyhovuje. 

 

Zastupitelstvo tento návrh přijalo a ukládá panu Šebelkovi, aby vybral radlici 

v hodnotě  20 – 25 tis. Kč a tento výběr předložil zastupitelstvu ke schválení.   

 

Usnesení č. 6/2/2011 

Hlasování:  7  hlasů pro 

0  hlasů proti 

 

 

7) Zahájení rekonstrukce komunikace Etapa I. (Maršánovi – náves) 

 

Dne 15.9.2011 bylo předáno staveniště firmě Leyer-Graf, která provede rekonstrukci 

komunikace v úseku Maršánovi- náves.  

Jako technický dozor byl zvolen pan Neškodný  za smluvenou částku 5000 Kč. 

V rámci rekonstrukce komunikace budou provedeny odbočky inženýrských sítí, které 

budou posléze dovedeny až k centru sportu a zábavy.  

Dílo by mělo být provedeno v rozmezí jednoho měsíce. 

 

Nehlasováno 

 

8) Nákup nového obecního stanu 

 

Byl zakoupen nový, menší obecní stan pro účely obce. Občané si tento stan budou moci 

zapůjčit na soukromou akci za stanovený poplatek. 

 

Nehlasováno 

 

 

9) Znak a vlajka obce 

 

Pan heraldik Drozd vyhotovil všechny podklady a materiály potřebné k tomu, aby 

obecní symboly mohly být schváleny Podvýborem pro heraldiku a vexilologii PS PČR. 

 

Zastupitelstvo proto ukládá Mirce Mrázové a Elišce Talířové, aby tyto materiály 

odeslaly na patřičný úřad ke schválení. 

 

Nehlasováno 

 

 

10) Ortofotomapa 

 

Připravuje se nástěnná katastrální mapa podložená satelitním snímkem. Zastupitelstvu 

poslouží k rychlé orientaci v katastrálním území obce při různých jednáních. 

 

Nehlasováno 
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Jednání ukončeno: 20.00 h 

 

 

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

 

 

Ověřili: Vojtěch Bürger  …………………….. 

 

   David Gorčica             …………………….. 

 

 

 

 

………………………………………….  ………………………………………. 

Ing. Jan Mojžíš     Ing. Petr Bürger 

              místostarosta          starosta 


