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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

č. 1/2013 

ze dne 18.03.2013 

 

Navržený program: 

1. Volba ověřovatelů zápisu 

2. Záměr prodeje rybníka v chatové osadě Čekánov 

3. Zřízení účtu u České národní banky 

4. Různé 

a) Obecní kronikář 

b) Zřízení čekárny na odbočce do Dolního Třebonína 

c) Úpravy křižovatky hlavní silnice Chlumec  

d) Pamětní kniha Obce Chlumec 

e) Informace o akci Výstavba zázemí CSZCH 

 

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

 Ondřej Moro,  Mgr. Miroslava Mrázová,  

 

Omluveni:    David Gorčica, MBA 
 

Program: 

 
 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

 

Ověřovateli byli zvoleni Vojtěch Bürger a Mgr. Miroslava Mrázová. 

 

Usnesení č. 1/1/2013 

Hlasování:  6  hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

2) Záměr prodeje rybníku v chatové osadě Čekánov 

 

Obec Chlumec je vlastníkem rybníka v chatové osadě Čekánov. Nyní zastupitelstvo 

uvažuje o jeho prodeji a to z důvodu: 

- Špatné přístupnosti k pozemku (přístupová cesta i okolní pozemky jsou ve 

vlastnictví soukromých osob a sdružení YUKON) 



2/3 

- Obec z tohoto rybníka nemá žádný užitek, slouží většinou chatařům 

k rekreačním účelům 

 

Byla konzultována varianta pronájmu rybníka, tím ale na obci stále leží břemeno oprav 

rybníka a tedy další zbytečné finanční výdaje. 

Pro představu si nechala obec Chlumec zhotovit odhad tržní ceny. Hodnota rybníka byla 

stanovena na částku 140 000 Kč.  

Obec Chlumec v první fázi nabídne rybník občanskému sdružení Yukon jako nejbližšího 

souseda a potencionálního zájemce. Pokud toto sdružení nebude mít zájem, v druhé fázi 

nabídne obec rybník chatařům a dále pak třetím osobám. 

Zastupitelstvo tento postup schvaluje a ukládá starostovi, aby vytvořil dopis s nabídkou a 

zaslal jej občanskému sdružení YUKON. 

 
 

Usnesení č. 2/1/2013  

Hlasování:  6 hlasů pro  

0 hlasů proti 

 

 

3) Zřízení nového účtu u České národní banky: 

 

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 sb. je obec povinná zřídit si nový 

účet u České národní banky na který budou poskytovány peněžní prostředky ze státní 

kasy. Dosavadní účet u KB Český Krumlov bude ponechán. Na tento dosavadní účet 

budou plynout prostředky z rozpočtového určení daní a nadále bude sloužit občanům 

k úhradě místních poplatků. 

ZO tento postup schvaluje a ukládá starostovi a účetní, aby konali vše potřebné v této 

věci. 

 

Usnesení č. 3/1/2013 

Hlasování:  6 hlasů pro 

  0 hlasů proti 

 

 

4) Různé 

 

a)    Nový obecní kronikář 

Současná kronikářka paní Milena Zmeková oznámila ukončení spolupráce s obcí.  

Jako potencionální náhradník byl osloven pan František Laštovka. Úlohu kronikáře 

přijal s velkým odhodláním. Doufáme, že tato spolupráce bude dlouhodobá a plodná. 

 

Nehlasováno 

 

b) Zřízení čekárny na odbočce do Dolního Třebonína 

Autobusová zastávka na odbočce k Dolnímu Třebonínu není krytá čekárnou. Tuto 

zastávku využívají především školní děti z Chlumce a Krnína, proto se Obec 

Chlumec obrátila na starostu Dolního Třebonína, jako vlastníka pozemku, na kterém 

se zastávka nachází, zda by čekárnu obec Dolní Třebonín nepostavila. Starosta obce 

Dolního Třebonína souhlasí s vybudováním čekárny za podmínky finanční 

spoluúčasti Obce Chlumec. Byla domluvena finanční podpora ve výši  10-15 tis. Kč. 

 

Nehlasováno 
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c)    Úpravy křižovatky hlavní silnice (ČK-ČB)  - Chlumec(Záluží) 

Na křižovatce těchto silnic je nebezpečné odbočování vlevo ze směru do Českého 

Krumlova do Chlumce, proto jsme žádali ŘSD a PČR ČK aby provedla úpravu 

křižovatky, či úpravu dopravního značení na této křižovatce. Nesetkali jsme se se 

vstřícností, ale nakonec se nám podařilo vyjednat úpravu dopravního značení. Před 

křižovatkou bude osazena značka nejvyšší dovolená rychlost 70km/h a zákaz 

předjíždění. 

 

           Nehlasováno 

 

d) Pamětní kniha Obce Chlumec 

Naposledy byla vydána publikace, která zachycuje historii Obcí Chlumec a Krnín 

roku 1969 panem Talířem z Krnína. Zastupitelstvo dospělo k názoru, že by mohla 

být vytvořena nová publikace.  

Oslovili jsme tedy odborníka v tomto oboru pana Jana Housku. S panem Houskou 

proběhla schůzka, na které jsme domluvili následující: Pamětní kniha by vyšla 

v nákladu cca 200 výtisků černobíle s barevnými fotografiemi na konci. Náklady na 

publikaci v tomto rozsahu by činily cca 20-30tis. Kč, což je výhodná nabídka. 

Veškeré redakční práce s tímto spojené by nebyly honorované, pan Houska je nabídl 

jako sponzorský dar obci. Na redakční práci se bude také podílet pan Ladislav 

Bürger. Předpokládá se, že obec využije dotační program na rok 2014, který 

každoročně vypisuje Krajský úřad. 

 

 

Nehlasováno 

 

e)    Informace o akci Zázemí pro Věncovnu 

Místostarosta Ing. Mojžíš informoval o stavu připravované akce Výstavba zázemí 

pro CSZCH. Pro tuto stavbu již bylo vydáno stavební povolení.  

Byla podána žádost o dotaci prostřednictvím Místní akční skupiny Blanský les – 

Netolicko o.p.s. na dotační fond Program obnovy venkova. Nyní nám byla schválena 

dotace ve vši 315 000 Kč.  

 

Nehlasováno 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Jednání ukončeno: 20.00 h 

 

 

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

 

 

Ověřili: Vojtěch Bürger              …………………….. 

 

   Mgr. Miroslava Mrázová             …………………….. 

 

 

 

 

 

………………………………………….  ………………………………………. 

Ing. Jan Mojžíš     Ing. Petr Bürger 

              místostarosta          starosta 


