Zápis číslo 8/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Kvítkovice
Datum
konání:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Ověřovatelé
zápisu:

Čas
18,00 hodin – 22,00 hodin
konání:
Stanislav Pecha, Stanomír Tomášek, Jana Bürgerová, Josef Hošner,
Petr Haňka
Josef Hošner
Ing. Luděk Čermák
Jana Bürgerová, Petr Haňka
12.12.2019

I. Prohlášení o řádném svolání ZO Kvítkovice:
Starosta Stanislav Pecha prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska
potřeby řešení následujících bodů a projednání navrhovaného programu.
II. Prohlášení o usnášeníschopnosti:
Starosta dle prezenční listiny Příloha č.1 shledal, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné a určil Janu Bürgerovou a Petra Haňku ověřovateli zápisu
a zapisovatelem Stanislava Pechu. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování

Pro:4

Zdržel se:

Proti:

III. Schválení programu jednání:
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval k
připomínkám a doplnění programu.
Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení program jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Schválení OZV o místním poplatku z pobytu č.2/209
d. Schválení OZV o místním poplatku ze psů č.3/2019
e. Schválení OZV o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství č. 4/2019
f. Návrh odměn za výkon funkcí neuvolněný členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
g. Schválení rozpočtu na rok 2020 a střednědobého
výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2024
h. Schválení Plánu rozvoje obce na roky 2021 až 2023
ch. Volba inventarizační komise a schválení plánu
inventarizace
i. Stanovení ceny vodného
j. Pověření starosty schvalováním rozpočtových
opatření.
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4. Různé
5. Diskuze
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování

Pro:4

Zdržel se:

Proti:

IV. Jednání dle schváleného programu zasedání
3 a. Kontrola splněných úkolů
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s plněním úkolů dle zápisu č. 7/2019 ze
zasedání zastupitelstva obce a vyhodnotil jednotlivé body.
Zápis z minulé schůze byl ověřen a je předložen k nahlédnutí.
3 b. Došlá korespondence
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s doručenou poštovní korespondencí.
Rozděleno dle působnosti, vyřízeno a založeno do sběračů.
Žádost paní R. o zrušení věcného břemene na parcele č. 400/39 v k.ú.
Kvítkovice u Lipí. Starosta odpoví paní Rynešové, že obec nesouhlasí se
zrušením věcného břemene.
Žádost pana G. o užívání obecního vodovodu v RD na parcele č. 14/3
Žádost OVYVOZ Hydrogeologie s.r.o. o vyjádření OLH k umístění
průzkumného vrtu na parcele č. 405/5 v k.ú. Kvítkovice u Lipí – předána OLH
panu Cyprovi. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s průzkumným vrtem a
doporučuje možnost napojení na obecní vodovod.
3 c. Schválení Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu č.2/2019
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem Obecně závazné vyhlášky o
místním poplatku z pobytu č. 2/2019. Příloha č. 2
Návrh usnesení č. 32/2019
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku z pobytu č. 2/2019.
Výsledek hlasování

Pro:4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 32/2019 bylo přijato.

3 d. Schválení Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů č.3/2019
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem Obecně závazné vyhlášky o
místním poplatku ze psů č. 3/2019. Příloha č. 3
Návrh usnesení č. 33/2019
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku ze psů č. 3/2019.
Výsledek hlasování

Pro:4

Zdržel se:

Proti:
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Usnesení č. 33/2019 bylo přijato.
3 e. Schválení Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství č. 4/2019
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem Obecně závazné vyhlášky o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství č.4/2019. Příloha č. 4
Návrh usnesení č. 34/2019
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství č. 4/2019.
Výsledek hlasování

Pro:4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 34/2019 bylo přijato.
Obecně závazné vyhlášky budou vyvěšeny na úřední desce obce a na
webových stránkách obce umožňující dálkový přístup, po dobu nejméně 15 dní.

3 f. Návrh odměn za výkon funkcí neuvolněný členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem výše odměn pro neuvolněné
členy zastupitelstva obce v částkách jak jsou uvedeny v Příloze č.5
Návrh usnesení č. 35/2019
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje výše odměn pro neuvolněné členy
zastupitelstva obce v částkách jak jsou uvedeny v Příloze č.5
Výsledek hlasování

Pro:4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 35/2019 bylo přijato.
3 g Schválení rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na
roky 2021 až 2024
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu na rok 2020, návrh
byl zveřejněn na úřední desce obce a webových stránkách obce umožňující
dálkový přístup, dnem 25.11.2019 a sejmut 12.12.2019. Příloha č.6
Příjmy: 2 569 349,-Kč
Výdaje: 4 591 827,-Kč
Návrh usnesení č. 36/2019
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje Rozpočet na rok 2020, jako schodkový.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 2 022 478,-Kč v nevyrovnaném rozpočtu, budou
vyrovnány z rezerv běžného účtu.
Výsledek hlasování

Pro:4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 36/2019 bylo přijato.

3

Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2021 až 2024, návrh byl zveřejněn na úřední desce obce a
webových stránkách obce umožňující dálkový přístup, dnem 25.11.2019 a
sejmut 12.12.2019. Příloha č. 6
Návrh usnesení č. 37/2019
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky
2021 až 2024.
Výsledek hlasování

Pro:4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 37/2019 bylo přijato.
3 h. Schválení Plánu rozvoje obce na roky 2021 až 2023
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem Plánu rozvoje obce na roky
2021 až 2023. Příloha č. 7
Návrh usnesení č. 38/2019
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje Plán rozvoje obce na roky 2021 až
2023
Výsledek hlasování

Pro:3

Zdržel se:

Proti: 1

Usnesení č. 38/2019 bylo přijato.
3ch. Volba inventarizační komise a schválení plánu inventarizace
Starosta navrhl, aby inventarizační komise byla čtyřčlenná ve složení předseda
p. Petr Haňka, členové Jana Bürgerová, Stanomír Tomášek a Josef Hošner.
Inventarizace bude provedena dle Směrnice o inventarizaci pro rok 2019.
Návrh usnesení č. 39/2019
Zastupitelstvo obce Kvítkovice volí členy inventarizační komise, ve složení
předseda Petr Haňka, členové Jana Bürgerová, Stanomír Tomášek a Josef
Hošner.
Výsledek hlasování

Pro:4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 39/2019 bylo přijato
3 i. Stanovení ceny vodného
Starosta navrhl stanovit cenu vodného dle § 20 zákona č. 274/2001 Sb. o

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a § 32 odst. 1a vyhlášky č.
428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o vodovodech
a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, dvousložkovou formou ceny
vodného. Pevná složka vodného bude ustanovena dle kapacity vodoměru
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vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové hodnoty zařazením do
zvolené kategorie. Kategorie A Qn = 0 až <3,5 m3/hod. 200,- Kč za rok,
Kategorie B Qn = 3,5 až <10m3/hod. 1000,- Kč za rok, Kategorie C Qn = 10
až <40m3/hod. 2300,- Kč za rok. Cena vodného od 1.1. 2020 na 16,- Kč za
1m3.
Návrh usnesení č. 40/2019
Zastupitelstvo obce Kvítkovice stanovuje od 1.1.2020 ceny vodného
dvousložkovou formou pro pevnou složku:
Kategorie A 200,-Kč za rok
Kategorie B 1000,-Kč za rok
Kategorie C 2300,-Kč za rok
Pohyblivá složka ceny vodného 16 Kč za 1 m3
Výsledek hlasování

Pro:4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 40/2019 bylo přijato
3 j. Pověření starosty schvalováním rozpočtových opatření.
Starosta předložil obecnímu zastupitelstvu návrh na pověření starosty obce ke
schvalování rozpočtových opatření u výdajů do 250 000,- Kč na položku a u
příjmů bez omezení. Toto pověření je platné do konce volebního období.
Návrh usnesení č. 41/2018
Zastupitelstvo obce Kvítkovice pověřuje starostu obce ke schvalování
rozpočtových opatření u výdajů do 250 000,-Kč na položku a u příjmů bez
omezení. Toto pověření je platné do konce volebního období.
Výsledek hlasování

Pro:3

Zdržel se: 1

Proti:

Usnesení č. 41/2018 bylo přijato
Různé:
Starosta dne 28.11.2019.schválil rozpočtové opatření č.11/2019
– zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Schválená rozpočtová opatření jsou vyvěšena na webových stránkách obce
Kvítkovice v odkazu Rozpočet.
4. Diskuse: Ing. Čermák doporučil vyžádat od majitelů nemovitostí v II. ochranném
pásmu vodního zdroje protokol o těsnosti septiků a čističek odpadních vod, včetně
dokladu o vyvážení septiků.
Zapsal: Stanislav Pecha
Ověřovatele zápisu:
Jana Bürgerová, v.r. - člen zastupitelstva
Petr Haňka, v.r. – člen zastupitelstva
Zápis schválil:
Stanislav Pecha, v.r. - starosta
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