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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

Č.1/2014 

ze dne 31. 3. 2014 

 

 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Prodeje rybníka v chatové osadě Čekanov  

3. Věcné břemeno – el. vedení na pozemku v Krníně 

4. Monument  z  kamene 

5. Prořezávka lip na návsi v Chlumci 

6. Informace o stavu překlenovacího úvěru 

 

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

David Gorčica, MBA, Ing. Jan Mojžíš, Mgr. Miroslava Mrázová 

 

 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

 

Ověřovateli byli zvoleni David Gorčica a Vojtěch Bürger. 

 

Usnesení č. 1/1/2014 

Hlasování:  7  hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

2) Prodeje rybníka v chatové osadě Čekánov  

 

Na veřejném zasedání 1/2013 v usnesení č. 2/1/2013 byl schválen prodej rybníka 

v chatové osadě Čekanov. Zastupitelstvo obce přednostně nabídlo rybník občanskému 

sdružení Yukon, které je vlastníkem příjezdové komunikace. Sdružení i přes 

opakovanou výzvu na nabídku nereagovalo, a proto zastupitelstvo nabídlo rybník široké 

veřejnosti. Tato nabídka byla vyvěšena na úřední desce. 

Na tuto nabídku odpověděli dva zájemci.  

Nyní bude vypsáno výběrové řízení, na základě kterého bude vybrán nový vlastník.  

Zastupitelstvo tento návrh odsouhlasilo a schválilo. 

 

Usnesení č. 2/1/2014 

Hlasování:   7 hlasů pro 

0 hlasů proti 
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3) Věcné břemeno – el. vedení na pozemku v Krníně 

 

Pan Václav Klíma provádí přípojku NN na svůj pozemek parc č. 60/1. Toto kabelová 

přípojka přechází přes pozemek p.č. 2197/2, který je ve vlastnictví Obce Chlumec. Pan 

Klíma se vyrovná s Obcí Chlumec formou věcného břemene. Smluvní strany se 

dohodly, že věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu 600,- Kč.  

ZO návrh projednalo a odsouhlasilo. 

 

Usnesení č. 3/1/2014 

Hlasování:   7 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

4) Monument z kamene 

 

Obec stále disponuje darovaným kamenným kvádrem, ze kterého měl oslovený 

začínající sochař jako svojí dizertační práci zhotovit monument pro chlumeckou náves. 

Tuto velice výhodnou akci bohužel překazila vážná nemoc tohoto umělce. 

Proto byl osloven nový umělec, který za smluvenou částku 20 000 Kč zhotoví 

monument. Motiv díla bude vycházet z obecního znaku. 

  

Informativní bod - nehlasováno 

 

5) Prořezávka lip na návsi  

 

Z hlediska bezpečnosti bylo nezbytné provést údržbu obecních lip na návsi v Chlumci – 

prořezávku provedla odborná firma. 

Odborníci konstatovali, že dvě lípy jsou ve špatném stavu. Proto se v horizontu pěti let 

počítá s pokácení těchto stromů a výsadbou nových. 

 

Informativní bod - nehlasováno 

 

6) Informace o stavu překlenovacího úvěru 

 

Na obecní účet již dorazila celá suma z dotačního programu na výstavbu zázemí centra 

sportu a zábavy. Proto bude umořena část úvěru. 

 

 

Jednání ukončeno: 20.00 h 

 

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

 

 

Ověřili: Vojtěch Bürger  …………………….. 

 

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

 

 

 

………………………………………….  ………………………………………. 

Ing. Jan Mojžíš     Ing. Petr Bürger 

              místostarosta          starosta 


