Zápis číslo 1/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Kvítkovice
Datum
konání:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Ověřovatelé
zápisu:

Čas
18,00 hodin – 22,00 hodin
konání:
Stanislav Pecha, Stanomír Tomášek, Jana Bürgerová, Josef Hošner,
Petr Haňka
4.2.2020

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. f Schválení spolufinancování
opravy kanalizace pod Hliňákem z programu POV 2020 Jihočeského kraje,
a bod 3. g Projednání pojištění majetku obce.
Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení program jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Návrh vyhlášky o nakládání s odpady
d. Projednání žádosti SDH Kvítkovice
e. Schválení věcných darů jubilantům
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. 8/2019 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 pan Ch. o změnu územního plánu viz příloha č.2
Změny budou zařazeny do návrhu územního plánu obce Kvítkovice.
Magistrát města České Budějovice – Sdělení k obdržené námitce viz příloha
č. 3. Starosta podal dne 16.1.2020 námitku k oznámení o zahájení řízení o
udělení souhlasu k průzkumnému vrtu na parcele č. 405/1. Obec bude usilovat
o připojení na vodovod obce Kvítkovice.
Pan Čermák se s účastnil zasedání obce a domluvil revizní den na 9.2.2020 v
9 h 45minut u vodojemu. Připomněl povinnost doložit těsnost septiků v ll.
ochranném pásmu vodního zdroje.
3 c. Návrh vyhlášky o nakládání s odpady č. 1/2020
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem Obecně závazné vyhlášky o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Kvítkovice č. 1/2020. Příloha č.3
Návrh usnesení č. 1/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Kvítkovice č. 1/2020
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 1/2020 bylo přijato.

3 d. Projednání žádosti SDH Kvítkovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí SDH Kvítkovice o finanční
podporu při pořádání dětského maškarního plesu v Kvítkovicích dne 15.2.2020.
Ve výši cca 2 000,-Kč na nákup sladkostí pro děti.
Návrh usnesení č. 2/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje nákup sladkostí na dětský maškarní
ples pořádaný SDH Kvítkovice ve výši 2 000,Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 2/2020 bylo přijato.
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3 e. Schválení věcných darů jubilantům
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s obdarováním jubilantů nad 60 let vždy
při pětiletém výročí darem ve výši 1000,- Kč. V letošním roce máme v naší obci
dva jubilanty.
Návrh usnesení č. 3/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje věcné dary pro jubilanty ve výši 1000,Kč na jubilanta. V letošním roce máme dva jubilanty.
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 3/2020 bylo přijato.
3 f. Schválení spolufinancování opravy kanalizace pod Hliňákem z POV 2020
Jihočeského kraje.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem spolufinancovat opravu
kanalizace pod Hliňákem z POV 2020 Jihočeského kraje.
Návrh usnesení č. 4/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje spolufinancování opravy kanalizace
pod Hliňákem z POV 2020 Jihočeského kraje.
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 4/2020 bylo přijato.
3 g Projednání pojištění majetku obce.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem aktualizovat pojistnou
smlouvu na pojištění majetku obce, která je deset let stará a výše pojistných
částek neodpovídá současným cenám majetku. Příloha č.5
Obec nechá zpracovat další nabídku na pojištění obecního majetku.
Různé:
Starosta dne 26.12.2019.schválil rozpočtové opatření č.12/2019
– zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Schválená rozpočtová opatření jsou vyvěšena na webových stránkách obce
Kvítkovice v odkazu Rozpočet.
K 31.12.2019 měla obec na svých účtech 3 971 603,- Kč, dále má zažádáno
cca o 1 mil. na dotacích v letošním roce a dále bude žádat o cca 1 mil. na
opravu rybníka Mělký.
Při převzetí vedení obce novým zastupitelstvem 1.11.2018 bylo na účtech obce
3 155 815,- Kč a nebylo vyplaceno odchodné ve výši cca 145 000,- Kč.
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4. Diskuse:
Příprava plánů na rok 2021 – Oprava rybníka Hluboký
Oprava střechy na kulturním domě
Chodník od nové zastávky ke hřbitovu.

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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