Zápis číslo 2/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Kvítkovice
Datum
konání:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Ověřovatelé
zápisu:

Čas
18,00 hodin – 22,00 hodin
konání:
Stanislav Pecha, Stanomír Tomášek, , Josef Hošner, Jana Bürgerová,
Petr Haňka
3.3.2020

Josef Hošner, Petr Haňka

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 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.
Starosta navrhl doplnit program jednání o bod 3 g. Návrh na úhradu
cestovních výdajů zájezdu do Modravy.
Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení program jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Výběr dodavatele opravy kanalizace
d. Schválení místa shromažďování tříděného odpadu
e. Schválení finančního daru na dětský den
f. Pověření v Programu péče o krajinu MŽP
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
3 a. Kontrola splněných úkolů
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s plněním úkolů dle zápisu č. 1/2020 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 manželů K. o zachování ochranného pásma okolo bývalého kravína na
parcelách 96/1 a 96/3 v k.ú. Kvítkovice u Lipí viz příloha č.2
Změny budou zařazeny do návrhu územního plánu obce Kvítkovice.
Vyjádření Magistrátu města České Budějovice k námitce, kterou podal starosta
obce k oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu k průzkumnému vrtu na
parcele č. 405/1. Nutné podat oponentní posudek hydrogeologa do 31.3.2020.
Posudek byl objednán u RNDr Paštyky.
3 c. Výběr dodavatele opravy kanalizace
Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkami na realizaci opravy kanalizace
pod rybníkem Hliňák od tří dodavatelů. viz Příloha č. 2
Návrh usnesení č. 5/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice vybralo jako nejvýhodnější nabídku firmy Jan
Klečka za celkovou cenu 442 978,48 Kč bez DPH
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 5/2020 bylo přijato.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podepsáním dodavatelské smlouvy s firmou Jan
Klečka dle cenové nabídky č. 2

3 d. Schválení místa shromažďování tříděného odpadu
Starosta navrhl zastupitelstvu obce přemístit shromaždiště tříděného odpadu na
parcelu č. 400/9 viz Příloha č. 3
Návrh usnesení č. 6/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje přemístění shromaždiště tříděného
odpadu na parcelu č. 400/9 a jeho realizaci při opravě kanalizace.
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 6/2020 bylo přijato.
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3 e. Schválení finančního daru na dětský den
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí Spolku pro lepší Lipí o finanční
dar na pořádání Dětského den, který se bude konat 30.5.2020. Dětský den
bude pořádaný pohádkovou cestou z Kvítkovice k zřícenině svatý Vít. Finanční
dar ve výši 4 000,- Kč.
Návrh usnesení č. 7/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje finanční dar ve prospěch Spolku pro
lepší Lipí na pořádání Dětského den ve výši 4 000,- Kč
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 7/2020 bylo přijato.
3 f. Pověření v Programu péče o krajinu MŽP
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem HS Kvítkovice – Habří s
výsadbou plodonosných dřevin na parcelách č. 698/24 a 698/16 v k.ú.
Kvítkovice u Lipí. HS Kvítkovice – Habří žádá o souhlas s výsadbou ovocných
dřevin na výše uvedených parcelách dle Programu péče o krajinu MŽP.
Návrh usnesení č. 8/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice souhlasí s výsadbou ovocných dřevin na
obecních pozemcích č. 698/24 a 698/16 v k.ú. Kvítkovice u Lipí. Souhlas dává
pro HS Kvítkovice - Habří
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 8/2020 bylo přijato.
3 g Návrh na úhradu cestovních výdajů zájezdu do Modravy.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem uhradit cestovní náklady na
zájezd do Modravy pro občany obce Kvítkovice.
Návrh usnesení č. 9/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje úhradu cestovních nákladů na zájezd
do Modravy pro občany obce Kvítkovice.
Výsledek hlasování

Pro:2

Zdržel se:

Proti: 3

Usnesení č. 9/2020 nebylo přijato.
Různé:
Starosta dne 31.01.2020 schválil rozpočtové opatření č. 1/2020
– zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Schválená rozpočtová opatření jsou vyvěšena na webových stránkách obce
Kvítkovice v odkazu Rozpočet.
Dne 23. 2. 2020 proběhl kontrolní den na vodojemu obecního vodovodu za
účasti Ing. Luďka Čermáka, Stanislava Pechy a Josefa Hošnera.
– zápis byl předložen k nahlédnutí.
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4. Diskuse:
Starosta seznámil zastupitelstvo s možností řešit čištění odpadních vod za
pomoci domácích čističek odpadních vod. Dotační výzva č. 12/2019 v rámci
Národního programu Životní prostředí.

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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