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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Chlumec 
 

č. 3/2015 

ze dne 10. 09. 2015 

 

Navržený program: 

1. Ověřovatelé zápisu 

2. Schválení návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a zřízení věcného 

břemene – odsouhlasení umístění distribučního zařízení 

3. Rekonstrukce místní komunikace – Chlumec III. etapa 

4. Různé 

 
Přítomni:  Ing. Petr Bürger, Ing. Eliška Talířová, Adam Mráz, Ondřej Moro,  

Mgr. Miroslava Mrázová, Jiří Šesták, Martin Klíma 

 

Omluveni:    

 

Program: 
 

1) Volba ověřovatelů zápisu: 

 

Ověřovateli byli zvoleni Martin Klíma, Adam Mráz.  

 

Usnesení č. 1//3/2015 

Hlasování:  7 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

2) Schválení návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a zřízení věcného 

břemene – odsouhlasení umístění distribučního zařízení 

 

Firma E.ON Česká republika, s.r.o. předložila návrh smlouvy o budoucí smlouvě a 

zřízení věcného břemene ke stavbě „Chlumec (CK) – obnova NN“. V rámci této akce 

bude na pozemky ve vlastnictví Obce Chlumec uložen kabel NN, umístěn pilíř NN a 

skříň NN. Jedná se o pozemky 366/15, 414/2 423, 2201/1, 2225/5, 2225/5 a st. 15.  

Akce probíhá z důvodu posílení kapacity kabelového vedení NN. 

 

Zastupitelstvo obce návrh smlouvy a umístění zařízení odsouhlasilo a schválilo. 

 

Usnesení č. 2//3/2015 

Hlasování:  7 hlasů pro 

0 hlasů proti 
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3) Rekonstrukce místní komunikace – Chlumec III. etapa 

 

V měsíci srpnu proběhli přípravné práce k  III. etapě rekonstrukce místní komunikace 

v obci Chlumec. Dotčeny jsou komunikace s parc. číslem 2298/1, 2217/1 a 382/2. 

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, ve kterém byly osloveny tři firmy.  

Po doručení jednotlivých nabídek se sešla tříčlenná výběrová komise, která provedla 

vyhodnocení. Výběrové řízení vyhrála firma Swietelsky. 

Nyní je již stavba zahájena. Pan Mojžíš a pan Neškodný (vedoucí projektu a technický 

dozor) informovali občany o průběhu rekonstrukce a vysvětlili některá nedorozumění 

ohledně technických detailů stavby. 

Zastupitelstvo bere na vědomí objem víceprací spojených s rekonstrukcí místní 

komunikace a zmocňuje starostu k provedení kroků potřebných k uzavření zakázky 

malého rozsahu s prováděcí firmou 

Rekonstrukce potrvá přibližně do poloviny října. 

 

ZO průběh akce rekonstrukce III. Etapy komunikace projednalo a schválilo. 

 

Usnesení č. 3//3/2015 

Hlasování:  7 hlasů pro 

0 hlasů proti 

 

 

 

4) Různé  
 

Proběhla diskuze o stavebních regulativech územního plánu Obce Chlumec. 

 

Nehlasováno 

 

 

 

Jednání ukončeno: 20:25 

 

 

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

 

 

Ověřili:  Martin Klíma          …………………….. 

    

 

  Adam Mráz …………………….. 

     

 

 

           …………………………………                                       …………………………. 

               Ondřej Moro                 Ing. Petr Bürger 

                          místostarosta                       starosta 


