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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

č. 3/2012 

ze dne 06.09.2012 

 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Změna úředních hodin 

3. Rozpočtová změna č. 2/2012 

4. Věcné břemeno ve věci uložení kabelu NN p. Janečka 

5. Věcné břemeno ve věci umístění dopravních značek na pozemku p. Šestáka 

6. Smlouva o zabezpečení požární ochrany uzavřená s obcí Dolní Třebonín 

7. Aktuální dění v obci 

 

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 Miroslava Mrázová. 

 

Usnesení č. 1/3/2012 

Hlasování:  7  hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

2) Změna úředních hodin: 
 

Zastupitelstvo se rozhodlo změnit dobu úředních hodin. Nový termín bude v pondělí 

vždy od 19:00. 

Důvodem je nevyhovující čtvrteční termín pro některé zastupitele. 
 

Usnesení č. 2/3/2012  

Hlasování:  7 hlasů pro  

0 hlasů proti 
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3) Rozpočtová změna č. 2/2012: 

 

Starosta obce předložil návrh rozpočtové změny č. 2/2012 (viz příloha tohoto zápisu).  

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 3/3/2012 

Hlasování:  7 hlasů pro 

  0 hlasů proti 

 

4) Věcné břemeno ve věci uložení el. kabelu p. Janečka 

 

Pan Luboš Janeček provádí přípojku NN na svůj pozemek parc č. 383/2. Toto kabelová 

přípojka přechází přes pozemek p.č., který je ve vlastnictví Obce Chlumec. Pan Janeček 

se vyrovná s Obcí Chlumec formou věcného břemene. Smluvní strany se dohodly, že 

věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu 1000,- Kč.  

 

 

Usnesení č. 4/3/2012 

Hlasování:   7 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

5) Věcné břemeno ve věci umístění dopravních značek na pozemku p. Šestáka 

 

V rámci  nápravy nedostatečného dopravního značení na křižovatce sil. Č. I/39 v úseku 

3,281 km se silnicí č. III/15535 a pozemní komunikací na p.p.č. 2197/1, k.ú. Chlumec, 

obec umístila svislé dopravní značení. Toto dopravní značení dle požadavku MÚČK 

Oboru dopravy bylo umístěno na parcely p.č. 195/9 a p.č. 75 jejichž vlastníkem je pan 

Antonín Šesták. Obec Chlumec se vyrovná s vlastníkem pozemku formou věcného 

břemene. Smluvní strany se dohodly, že věcné břemeno se zřizuje úplatně za 

jednorázovou úplatu 2000,- Kč.  

ZO návrh projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 5/3/2012 

Hlasování:   7 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

6) Smlouva o zabezpečení požární ochrany uzavřená s obcí Dolní Třebonín 

 

V rámci požadavků o zabezpečení požární ochrany obce Chlumec byla sepsána smlouva 

s obcí Dolní Třebonín o výkonu požární ochrany jednotkou Sboru dobrovolných hasičů 

Dolní Třebonín. V rámci smlouvy bude poskytnuta finanční podpora ve výši 1200 Kč za 

rok. 

 

Usnesení č. 6/3/2012 

Hlasování:   7 hlasů pro  

0 hlasů proti 
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7) Informace o dění v obci 

 

A) Poskytnutí fonačního daru SDH Záluží 
Obec Chlumec poskytne dar v hodnotě 9060 Kč na činnost této jednotce. Podnětem 

pro tento dar byla ochotná pomoc hasičů při vyčištění krajnice okolo silnice mezi 

obcí Chlumec a Krnín. 

 

Nehlasováno 

 

B) Konečné informace o rekonstrukci komunikace v obci Chlumec 
- Obec Chlumec obdržela od Jihočeského kraje dotační dopis, ve kterém je 

potvrzeno, že v rámci POV bude vyplacena dotace ve výši 190 000Kč. 

- Celková suma za rekonstrukci silnice činila 580 000Kč 

- V rámci této rekonstrukce byly vyasfaltovány i soukromé vjezdy a to jak na 

obecních i soukromých pozemcích. Podle těchto skutečností se stanoví cena  a 

bude od jednotlivých vlastníků vybrána a tím se konečná částka rekonstrukce 

komunikace sníží 

- Za vynikající stavební dozor při rekonstrukci komunikace bude vyplacená 

mimořádná odměna panu Ondřeji Morovi ve výši 1000Kč. 

 

Nehlasováno 

 

C) Volby do zastupitelstev krajů 2012 

 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o průběhu přípravy voleb do zastupitelstev 

krajů, které se budou konat v říjnu 2012. Byla ustanovena volební komise a zvolen 

předseda této komise. 

 

Nehlasováno 

 

 

Jednání ukončeno: 20.00 h 

 

 

 

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

 

 

Ověřili: Vojtěch Bürger  …………………….. 

 

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

 

 

 

 

 

 

………………………………………….  ………………………………………. 

Ing. Jan Mojžíš     Ing. Petr Bürger 

              místostarosta          starosta 


