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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 

č. 3/2009 

ze dne  4. 5. 2009 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Stanovisko k projektům 

3. Informace 
Přítomni: Ing. Petr Bürger, Václav Klíma, Ing. Jan Mojžíš, Vojtěch Bürger, David Gorčica, 

Jiří Šesták 
Program: 
 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 
- ověřovateli byli zvoleni Ing. Jan Mojžíš a Vojtěch Bürger. 

Usnesení č. 1/3/2009 
Hlasování: 6 hlasů pro 
  0 hlasů proti 

 
2) Žádosti o projednání k souhlasu s výstavbou zemědělských farem  

- Jedná se o žádost paní Květy Blažkové , Dělnická 275 Kamenný Újezd na 
pozemcích 20/9,20/8,23 KÚ Chlumec. Dále pak o žádost paní Petry Grizejové, 
Dělnická 23 České Budějovice na pozemcích 20/7 KÚ Chlumec 

- Stanovisko zastupitelstva: Z předložených žádostí a doprovodné dokumentace 
vyplývá, že oba návrhy na zřízení ekoagrofarem jsou mimo intravilán obce, ve 
volné krajině mezi sídly Krnín a Kosov. Územní plán obce v současné podobě 
a nejbližších výhledech s žádnou zástavbou v těchto místech nepočítá. Obec 
nemůže v těchto lokalitách zajišťovat žádné služby jako je odvoz odpadu, 
zimní prohrnování, atd. Obě žadatelky budou v tomto duchu informovány 
dopisem 

Usnesení č. 2/3/2009 
Hlasování: 6 hlasů pro 
  0 hlasů proti 
  
3) Informace: 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno se návrhem na zřízení věcného břemene na 
pozemcích obce – jedná se o kabel k napájení stanice O2 Telefonica v Krníně 
uložený podél obecní cesty. Za strpění tohoto břemene poukáže uvedená 
společnost částku 20 tis. Kč na účet obce 

• Zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem projednávání návrhu změny ÚP č.2 obce 
Chlumec 

• Starosta předložil návrh smlouvy zaslané VaK k dodávce a účtování vody 
z vodovodu D. Třebonín/Záluží. O celé záležitosti bude nutno dále jednat. 

• Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 23.5. 
v Chlumci a Krníně. 
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Hlasování: 6 hlasů pro 
  0 hlasů proti 

 
Jednání ukončeno: 21.00 h 
Zapsala: Jana Gorčicová …………………….. 
 
Ověřili: Vojtěch Bürger …………………….. 
 
   Ing. Jan Mojžíš …………………….. 
 
………………………………………….  ………………………………………. 

Václav Klíma      Ing. Petr Bürger 
           místostarosta          starosta 


