Stručný zápis z 31. schůze ZO Chlumek dne 27.10.2021
Přítomni: p. Jašová, Solař, Šašek, Vaněk
Omluveni: p. Cejnková, Pokorný, Veselý
Začátek: v 18:00 hodin
Program:
1) Zahájení
2) Stanoviska občanů k projednávaným věcem v souladu s ustanovením §16, odst. 2, písm. C, zákona
o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) Projednání žádosti o prodej části obecního pozemku - nové parc. č. st. 137 v k.ú. Chlumek
4) Organizace Rozsvícení Vánočního stromku
5) Návrhy k sestavení rozpočtu obce
6) Různé
7) Závěr
(Schválení programu - Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato)

Projednání:
1) Zahájení:
ZO určují zapisovatele zápisu p. Čmielovou a ověřovatele zápisu p. Vaňka a p. Šaška
(Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato)

2) Stanoviska občanů k projednávaným věcem v souladu s ustanovením §16, odst. 2, písm. C, zákona
o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. – bez připomínek
3) ZO projednali žádost o odkoupení části obecního pozemku - nové parc. č. st. 137 v k.ú. Chlumek.
V rámci nového zaměřování budov bylo zjištěno, že část nemovitosti (přístavba verandy) stojí
na obecním pozemku – obecní komunikaci parc.č. 752/1 v k.ú. Chlumek. Jedná se o velmi
problematické místo, neboť je touto nemovitostí silnice velmi zúžená a tím je bráněno v jejím řádném
užívání (úsek není průjezdný pro vozidla svozu TKO, obtížně se udržuje průjezdnost v zimních měsících
a je problematický i pro složky záchranného systému). Z tohoto důvodu ZO s žádostí o odkup
nesouhlasí. Bude dále jednáno ve věci hledání společného řešení.
(Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato)

4) ZO projednali program rozsvícení vánočního stromu – zajištění hudby, občerstvení.
5) ZO projednali podněty do návrhu rozpočtu na rok 2022.
6) Různé:
a) ZO byli informování o podání oznámení stavebnímu úřadu – nezajištění bezpečnosti kamenného
zdiva na pozemku stavební parcela číslo 30/1 umístěného podél komunikace na pozemku
p.č. 725/1 v katastrálním území Chlumek. K zabezpečení stavby mělo dojít na základě
Výzvy
ke
zjednání
nápravy
vydané
Stavebním
úřadem
dne
29.3.2021
(č.j.: VÝST/12028/2021-ro/1553/2021), v termínu do 30.9.2021. Technický stav zdiva se neustále
zhoršuje. Pilíř se začíná oddělovat od zbytku zdiva a hrozí zřícení na vozovku, a tím k vážnému
ohrožení osob a majetku.

b)

ZO byli informováni o uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Chlumek a firmou AGRO-Měřín, a.s.
na prohrnování sněhu v zimním období 2021/2022.

c)

ZO byli informováni o zajištění vyžínání smrkového porostu v obecních lesích.

d)

ZO byli informováni o RO č. 6 – 8.

7) Závěr - Starostka obce ukončila schůzi ZO.
Ukončení schůze: v 19:15 hodin

