Zápis číslo 3/2019
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
16. 4. 2019

p. Cypro Václav
Josef Hošner, Petr Haňka

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

Pro:5

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. došlá korespondence
b. vyhodnocení nabídek na prodej p.č. 920/9 v k.ú.
Čakovec obce Čakov o výměře 661 m2
c. žádost o připojení na vodovod a kanalizaci.
d. žádosti o dary ( Habrfest, Dubenský běh, Dětský den
a OÚ Dubné)
e. návrh na navýšení množství přidělovaného
palivového dřeva v roce 2019
f. návrh na schválení cestovních výdajů k zajištění
voleb do EP
4. Různé
5. Diskuze
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje program jednání
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:
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IV. Jednání dle schváleného programu zasedání.
Došlá korespondence.
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s doručenou poštovní korespondencí,
která byla rozdělena dle působnosti, vyřízena a založena do sběračů.
3 a.

3 b. Vyhodnocení nabídek na prodej parcely č. 920/9 v kú Čakovec obce
Čakov o výměře 661 m2.
Starosta seznámil zastupitelstvo s došlými nabídkami na zveřejněný záměr
prodat p.č. 920/9 v kú Čakovec obce Čakov o výměre 661m2 trvalý travní porost.
Došla pouze jedna nabídka od paní D.
Návrh usnesení č. 14/2019
Zastupitelstvo obce Kvítkovice podle § 85 zákona 128/2000 o obcích ve znění
pozdější předpisů schvaluje prodej p.č. 920/9 v kú Čakovec obce Čakov o výměře
661m2 trvalý travní porost, paní D. za nabízenou cenu 15 Kč za m2.
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 14/2019 bylo přijato
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce připravením kupní smlouvy dle
usnesení č. 14/2019.
3 c. Žádost p.G o připojení na vodovod a kanalizaci.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí pana G. o připojení na obecní
vodovod a kanalizaci dle přílohy č. 2.
Návrh usnesení č. 15/2019
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje žádost pana G. o připojení na obecní
vodovod a kanalizaci dle přílohy č. 2.
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 15/2019 bylo přijato
3 d. Projednání žádostí o finanční dary na Habrfest (hudební festival),
Dubenský běh (charitativní akce), Dětský den v Lipí (akce pro děti), OÚ Dubné
(oprava a rozšíření ZŠ Dubné).
Starosta navrhl zastupitelstvu obce Kvítkovice podle § 85, odst. b zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), o poskytnutí darů ve
výši dle níže uvedeného návrhu.
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Návrh fin. darů A.- na Habrfest ve výši 4 000,- Kč
B.- Dubenský běh ve výši 4000,- Kč
C.- Dětský den v Lipí ve výši 4000,- Kč,
D. - OÚ Dubné oprava a rozšíření ZŠ
Dubné ve výši 70 999,- Kč
Finanční dar pro OÚ Dubné byl dohodnut již předchozím zastupitelstvem a je
určen na zajištění úvěru k opravě a rozšíření ZŠ Dubné a k zajištění umisťování dětí
ve školském obvodu ZŠ Dubné, kterého je obec Kvítkovice součástí.
Návrh usnesení č. 16/2019
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje finanční dary podle výše uvedeného
návrhu v bodě 3d.
Výsledek hlasování A.
Výsledek hlasování B.
Výsledek hlasování C.
Výsledek hlasování D.

Pro: 4
Pro: 4
Pro: 5
Pro: 5

Proti: 1
Proti:
Proti:
Proti:

Zdržel se:
Zdržel se: 1
Zdržel se:
Zdržel se:

Usnesení č. 16/2019 bylo přijato
Zastupitelstvo obce Kvítkovice pověřuje starostu podepsání darovacích smluv
dle usnesení č. 16/2019.
3 e. Návrh navýšení množství přidělovaného palivového dřeva.
Starosta navrhl navýšit množství přidělovaného palivového dřeva v roce 2019
z důvodu kalamitního stavu v lesích obce Kvítkovice způsobeného dlouhodobým
suchem a kůrovcovou kalamitou.
Návrh usnesení č. 17/2019
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje navýšení množství přidělovaného
dřeva pro rok 2019 dle možností lesa.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 17/2019 bylo přijato
3 f. Návrh na schválení cestovních výdajů k zajištění voleb do EP.
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem čerpání cestovních náhrad
k zabezpečení provedení voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a
25.5.2019.
Návrh usnesení č. 18/2019
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schválilo návrh čerpání cestovních náhrad pro
okrskovou volební komisi a starostu. Účetní obce provede vyúčtování pro volby do
Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. 5. 2019
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 18/2019 bylo přijato

Různé:
3

-Starosta schválil rozpočtové opatření č.2/2019 – zastupitelstvo obce vzalo na
vědomí.
- Na dotaz p. Haňky jaké stanovisko zaujímá zastupitelstvo k stavbě umístěné
v ochranném pásmu vodovodu, zastupitelstvo se nevyjádřilo z důvodu, že čeká na
vyjádření stavebního úřadu kde je podána žádost k přezkumu stavebního řízení.

4. Diskuse:

Zapsal: Stanislav Pecha

Ověřovatele zápisu:
Josef Hošner v.r. - člen zastupitelstva
Petr Haňka, v.r. – člen zastupitelstva

Zápis schválil:
Stanislav Pecha v.r. - starosta
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