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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 
 

č. 3/2016 

ze dne 25. 08. 2016 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. El. energie  - úspora nákladů 

3. Strategie obce v zásobování pitnou vodou 

4. Prodej a nákup pozemků  

5. Požární řád obce 

6. Různé 

 

 
Přítomni:  Ing. Petr Bürger, Ing. Eliška Talířová, Ondřej Moro,  

Mgr. Miroslava Mrázová, Jiří Šesták, Martin Klíma 

 

Omluveni:   Adam Mráz 

 

Program: 
 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

 

Ověřovateli byli zvoleni Martin Klíma, Jiří šesták.  

 

Usnesení č. 1/3/2016 

Hlasování: 6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

2) El. energie  - úspora nákladů 

Firma Terra Group navázala spolupráci s naší obcí ve zprostředkování možnosti 

vysoutěžit nejnižší ceny (cca o 35%) za dodávku elektřiny pro občany. Projekt běží už i 

v jiných obcích, reference ze Zl. Koruny jsou příznivé. Obecní úřad zajistí distribuci 

připravených letáků do schránek občanům, odeslání SMS s připraveným textem v 35. 

týdnu, a umístění na www stránky obce. Dále obec umožní firmě Terra Grub uskutečnit 

konzultační hodiny pro občany na obecním úřadě ve dvou termínech a to 15.9 a 29.9 

tohoto roku  

 

Zastupitelstvo obce s uvedeným postupem souhlasí. 

 

Usnesení č. 2/3/2016 

Hlasování:  6 hlasů pro 

0 hlasů proti  
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3) Strategie obce v zásobování pitnou vodou 

Obec provozuje vodovod pro napájení pitnou vodou domácností v místních částech 

Chlumec a Krnín. Zdroj vody (studny ve Věncové hoře) je kapacitně nedostačující. 

V současnosti odebíráme vodu z ČeVaKu s cenou 32,-Kč BDPH. Jsou zde 3 varianty 

řešení: a) ponechat stávající stav (vadí nám vysoká cena na vstupu) 

 b) posílit vodovod vrtem za budkou autobusové čekárny 

c) vybudovat přípojku od JVS (Plav) z Třebonína do Krnína, tam zřídit                                

vodojem a napojit na stávající řad. 

Varianta b) je představitelná – nutno vykoupit pozemek a provést vrt. Rizikem je velmi 

pravděpodobné riziko vysokého obsahu železa a vápenných solí manganu, bude nutno 

ještě zakoupit a zřídit úpravnu, s nutností pravidelné údržby filtrů. 

Varianta c) nabízí přivedení vody z Plavu prostřednictvím JVS. Výhodou by měla být 

cena – nelze garantovat do budoucna, ale v současnosti více je poloviční. Jedná se o 

značné investiční náklady – s tím že na velkou část by bylo možno využít dotací. Akce – 

pokud se s ní započne – přesáhne toto volební období zastupitelstva. Předpokládá se 

průběh Studie-projekt-realizace. 

 

ZO schvaluje navržený postup k zahájení prací na variantě c) 

 

Usnesení č. 3/3/2016 

Hlasování: 6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

 

4) Prodej a nákup pozemků 
 

4.1 Prodej obecního pozemku velikosti 723 m
2
 1780/2 v Čekánově. Záměr prodeje byl 

schválen na VZ 2/2016 ze dne 9. 06. 2016. Poté řádně vyvěšen na obecní úřední desce. 

Jedná se o prodej manželům Dvořákovým za cenu 100 Kč/ m
2
. 

Zastupitelstvo schvaluje prodej tohoto pozemku. 

 

Usnesení č. 4.1/3/2016 

Hlasování: 6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

4.2 Záměr prodeje obecního pozemku 2220/2 velikosti 194 m
2
 v Chlumci manželům 

Jiřímu a Ivetě Stropkovým. Jedná se o zbytek obecní cesty, která vede a sousedí 

s pozemky ve vlastnictví jich a jejich příbuzných – s tím že sousedící nemovitost 

rekonstruují k trvalému bydlení. Navržená prodejní cena 100 Kč/ m
2
. 

Zastupitelstvo záměr prodeje tohoto pozemku schvaluje. 

 

Usnesení č. 4.2/3/2016 

Hlasování:  6 hlasů pro 

0 hlasů proti 
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4.3. Koupě pozemku 431/1 velikosti 181 m2 v Chlumci od manželů Ladislava a Marie 

Bürgerových. Jedná se o hraniční mez navazující na sportovní areál „Věncovna“. Obec 

tento pozemek hodlá i nadále udržovat, využít jej k osazení dalších venkovních hracích 

prvků, u tenisového stolu jej osadit nízkými dřevinami a vést přes něj osvětlení. Obec 

odkoupí tento pozemek za cenu 50 Kč/ m2, zajistí na své náklady veškeré potřebné 

úkony. 

Zastupitelstvo koupi tohoto pozemku schvaluje. 

 

Usnesení č. 4.3/3/2016 

Hlasování:  6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

5) Požární řád obce 

 

Starosta obce předkládá požární řád obce navržený auditem požární bezpečnosti obce 

z července 2016 v HZS Český Krumlov. Požární řád je obecně závaznou vyhláškou č. 

8/2016.   

ZO požární řád schválilo. 

 

Usnesení č. 5/3/2016 

Hlasování: 6 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

6) Různé 

Říjnové Volby do kraje a Senátu: 

Do VK byli předběžně zvoleni: Eliška Mrázová, Tomáš Nix, Šárka Mojžíšová. (+1)  

 

Rekonstrukce zasedací místnosti: 

 Zahájení realizace rekonstrukce je naplánována po skončení podzimních voleb. 

 

Zlepšení odolnosti proti přívalovým dešťům:  

Propustek na cestě do Věncové hory bude opraven po přeložení kabelu ještě letos. 

Zlepšení odtokových poměrů ze silnice na severní a jižní části obce se bude řešit příští 

rok. Rovněž tak prodloužení kanalizace na úseku Maršán- propustek SÚS. 

 

Nehlasováno 

 

Jednání ukončeno: 20:30. 

 

 

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

 

 

Ověřili:  Martin Klíma          …………………….. 

    

  Jiří šesták …………………….. 

     

 

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

               Ondřej Moro                 Ing. Petr Bürger 

                          místostarosta                       starosta 


