
1/2 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

č. 4/2010 

ze dne  13. 9. 2010 

Navrţený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Rekonstrukce OÚ 

3. Chlumec Cup 2010 

4. Příspěvek pro místní SDH 

5. Stav přípravy „Centra sportu a zábavy Chlumec“ 

6. Projednání záměru zájemců na změnu ÚP v extravilánu obce 

7. Změna ÚP č.3 

Přítomni: Ing. Petr Bürger, Václav Klíma, Ing. Jan Mojţíš, Vojtěch Bürger, David Gorčica, 

Jiří Šesták 

Program: 

 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

- ověřovateli byli zvoleni Ing. Jan Mojţíš a Vojtěch Bürger. 

Usnesení č. 1/4/2010 

Hlasování: 6 hlasů pro 

  0 hlasů proti 

 

2) Rekonstrukce OÚ 

Starosta seznámil zastupitele s rozsahem dokončovacích prací na budově ÓU. 

Rozsah prací byl od omítek, přes výměnu oken, parapetů vnějších i vnitřních, přes 

doplnění elektroinstalace (zásuvky) aţ po vymalování vnějších a vnitřních prostor. 

Celkové náklady dosáhly částky 104 143 Kč. Dotace z programu POV činí 27 tis. Kč. 

Zastupitelé hlasováním schvalují účelnost vynaloţených prostředků. Detailní 

rozpis uveden v tabulce, která ke přílohou zápisu 

Usnesení č. 2/4/2010 

Hlasování: 6 hlasů pro 

  0 hlasů proti 

3) Chlumec Cup 2010  

Organizátoři a zastupitelé David Gorčica a Jan Mojţíš podali informace o tomto – jiţ 5. 

ročníku. Zastupitelé nehlasovali 

4) Příspěvek pro místní SDH 

SDH slaví letos 110 let od zaloţení. Některé akce jiţ proběhly, (námětové cvičení 

v Krníně) další do konce roku připravují Zastupitelstvo se usneslo poskytnout sponzorský 

dar obce ve výši 1200 Kč. 

Usnesení č. 4/4/2010 
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Hlasování: 6 hlasů pro 

  0 hlasů proti 

5) Stav přípravy „Centra sportu a zábavy Chlumec“ 

Zastupitelé a přítomní občané byli informováni o stavu přípravy této akce – referoval ing. 

Mojţíš. Prakticky bylo dosaţeno stavu, kdy pozemek herní plochy bude kompletně 

vykoupen od všech třech původních vlastníků -  a tedy  v majetku obce. Jakoţto základ 

pro další kroky směřující k maximálnímu vyuţití dotací při realizaci projektu. 

Zastupitelé nehlasovali 

 

6) Projednání záměru zájemců na změnu ÚP v extravilánu obce 

Starosta předloţil tři ţádosti o změnu územního plánu. Jedná se jednak o obytný dům u 

nově budovaného rybníka (paní Tušlová) a dále dva nízkoenergetické domy spojené 

s ekoagrofarmou v jiţním svahu nad Kosovem (paní Grizejlová a paní Blaţková). 

Zastupitelstvo obce se shodlo na tomto stanovisku: 

Na základě koncepce rozvoje obce, přijaté v r. 2006 není výstavba mimo intravilán vesnic 

Chlumec a Krnín podporována a proto nebude obec  tuto změnu prosazovat. Ţadatelé 

budou písemně informováni 

 

Usnesení č. 6/4/2010 

Hlasování: 6 hlasů pro 

  0 hlasů proti 

 

7) Změna ÚP č.3 

Starosta informoval o průběhu projednání návrhu této změny. Stav je ten, ţe 

připomínkování z nadřízených úřadů jiţ proběhlo, a jsme tedy prakticky u konečného 

schválení 

 

 

Jednání ukončeno: 20.00 h 

Zapsala: Jana Gorčicová …………………….. 

 

Ověřili: Vojtěch Bürger …………………….. 

 

   Ing. Jan Mojţíš …………………….. 

 

………………………………………….  ………………………………………. 

Václav Klíma      Ing. Petr Bürger 

           místostarosta          starosta 


