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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

Č. 4/2014 

ze dne 15. 09. 2014 

 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Úprava vyhlášky stočného 

3. Schválení  provozního řádu centra sportu a zábavy 

4. Příprava první etapa výstavby mostku v Čekánově 

5. Různé 

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

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

 

 

Program: 
 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

 

Ověřovateli byli zvoleni Ondřej Moro, Mgr. Miroslava Mrázová.  

 

Usnesení č. 1/4/2014 

Hlasování:  7 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

2) Úprava vyhlášky stočného 

 

Na veřejném zasedání 21. 4. 2011 v usnesení č. 3/4/2011 byla schválena vyhláška o 

stočném. Nyní zastupitelstvo tuto vyhlášku upravuje a to tak, že z bodu 3 této vyhlášky 

vypouští „se výpočet množství vypouštěné vody bude řídit dle platné vyhlášky č. 

428/2001 Sb.“ za „ je kalkulace ceny stočného na osobu a rok 46 m
3
 odpadních vod.“  a 

to z toho důvodu, aby se nemusela vyhláška o stočném  měnit při každé změně vyhlášky.  

Nové znění vyhlášky bude vyvěšeno na úředních deskách. 

  

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 2/3/2014 

Hlasování: 7  hlasů pro 

                  0 hlasů proti 
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3) Schválení  provozního řádu centra sportu a zábavy 

 

V rámci výstavby sportovního areálu Věncovna se minulý rok povedlo dokončit objekt 

zázemí. Aby byl zajištěn bezproblémový provoz v prostorách zázemí, i na hrací ploše 

stanovuje Obec Chlumec provozní řád areálu. 

Místostarosta Ing. Jan Mojžíš seznámil všechny přítomné se zněním provozního řádu. 

Hlavními body tohoto řádu jsou možnosti využití hrací plochy a klubovny, dodržování 

základních pravidel bezpečnosti a ochrany majetku, provozní doba areálu a ceník 

poplatků.  

Provozní řád bude vyvěšen na viditelném místě ve sportovním areálu Věncovna. 

 

ZO provozní řád projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 3/4/2014 

Hlasování:  7 hlasů pro 

 0 hlasů proti 

 

 

 

4) Příprava první etapa výstavby mostku v Čekánově 

 

Starosta Ing. Petr Bürger informoval přítomné o stavu projektu obnovy mostku přes 

Svinecký potok.  

Vzhledem k tomu, že obec Chlumec nemá nadále finanční prostředky na celkovou 

realizaci mostku, bylo na základě žádosti obyvatel chatové osady Čekanov rozhodnuto, 

že budou provedeny alespoň přípravné práce na korytu potoka.  

V rámci přípravy výstavby bude upraveno koryto potoka podle platné projektové 

dokumentace. Celková částka za stavební práce nepřesáhne 30 000 Kč. 

 

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 4/4/2014 

Hlasování:  7 hlasů pro 

                   0 hlasů proti 

 

 

 

5) Různé 

 

Poděkování paní Janě Gorčicové za vedení obecního účetnictví 

 

Starosta Ing. Pert Bürger poděkoval paní Janě Gorčicové za obětavou práci pro Obec 

Chlumec a předal malou pozornost. Paní Jana byla pro obec velkou oporou, věnovala se 

nejen účetnictví, ale i obecné administrativě. Pečlivou prací přispěla k dobré správě obce. 

 

Informativní bod  

Nehlasováno 
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Zhodnocení uplynulého volebního období 

 

Jelikož toto zasedání je posledním veřejným zasedání v tomto volebním období zhodnotil 

starosta Ing. Petr Bürger práci celého zastupitelstva. Vyzdvihl hlavě kolektivní  práci a 

vysoké nasazení všech zastupitelů, při které se povedlo zrealizovat mnoho nových 

investičních aktivit a kulturních akcí. 

 

Například: 

 dětské hřiště „dolní“ Chlumec  

 silnice kolem Maršánů 

 silnice kolem Věncovny  
 silnice od zastávky pod náves, chodník k obci, parkoviště pro obec  
 areál Věncovna s multifunkčním hřištěm, klubovnou, parkovými plochami, trampolinou, 

atd.  
  znak a vlajka obce  
 obecní úřad dveře a okna  
 obecní úřad částečná obnova nábytku a oprava starého (= vyhnání červotoče)  
  prodloužení IS Chlumec JIH  
 prodloužení IS Chlumec SEVER  
 vyčištění náletu ve strouze  

 

Do příštího volebního období ještě zbývá dokončit rekonstrukci komunikace v Chlumci, 

výstavby zastávek na hlavní silnici a řešení zásobování obec pitnou vodou. 

 

Informativní bod  

Nehlasováno 

 

 

Jednání ukončeno: 20.25 

 

 

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

 

 

 

Ověřili:  Mgr. Miroslava Mrázová          …………………….. 

   

 

  Ondřej Moro …………………….. 

     

 

 

 

           …………………………………                                       …………………………. 

            Ing. Jan Mojžíš                 Ing. Petr Bürger 

                          místostarosta                       starosta 


