Zápis číslo 1/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Kvítkovice
Datum
konání:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Ověřovatelé
zápisu:

Čas
18,00 hodin – 21,00 hodin
konání:
Stanislav Pecha, Stanomír Tomášek, Jana Bürgerová, , Petr Haňka
Josef Hošner
Antonín Chromý
Josef Hošner, Petr Haňka
10. 2. 2021

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.
III. Schválení programu jednání:
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval k
připomínkám a doplnění programu.
Doplnění o bod 3 d. Návrh textu výzvy a zadávacích podmínek k podání
nabídek na opravu rybníka Mělký.
Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení program jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Záměr obce Kvítkovice pronajmout pozemek č. 698/32
4. Různé
5. Diskuze
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování

Pro:4

Proti:

Zdržel se:

IV. Jednání dle schváleného programu zasedání
3 a. Kontrola splněných úkolů
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s plněním úkolů dle zápisu č. 8/2020
ze zasedání zastupitelstva obce a vyhodnotil jednotlivé body.
Zápis z minulé schůze byl ověřen a je předložen k nahlédnutí.
1

3 b.Došlá korespondence
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s doručenou poštovní korespondencí.
Rozděleno dle působnosti, vyřízeno a založeno do sběračů.
Krajský úřad Jihočeského kraje vydal rozhodnutí o poskytnutí příspěvku ve výši
62 340,- Kč pro obec Kvítkovice na obnovu, zajištění a výchovy lesů do 40 let.
Krajský úřad Jihočeského kraje vydal rozhodnutí o poskytnutí příspěvku ve výši
20 800,- Kč pro obec Kvítkovice na vybudování oplocenek.
Stavební úřad České Budějovice oznamuje zahájení řízení na povolení
rekonstrukce objektu Kvítkovice 22.
Dne 3. 2. 2021 proběhla konečná kontrola hospodaření v obci Kvítkovice bez
závad.
Magistrát města České Budějovice, Odbor ochrany životního prostředí,
oznamuje zahájení řízení o udělení souhlasu k hydrologickému průzkumnému
vrtu na parcele č. 417/1 v k.ú. Kvítkovice u Lipí.
Starosta zašle Magistrátu města České Budějovice stanovisko obce, že
nesouhlasí s hydrogeologickým průzkumným vrtem na p.č. 417/1 v k.ú.
Kvítkovice u Lipí a doporučí výše uvedený pozemek napojit na obecní vodovod.
3 c. Záměr obce Kvítkovice pronajmout pozemek č. 698/32
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se záměrem pronajmout pozemkovou
parcelu č. 698/32 v k.ú. Kvítkovice u Lipí, trvalý travní porost o výměře 2701 m2.
Návrh usnesení č. 1/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje záměr pronajmout pozemkovou parcelu
č. 689/32 v k.ú. Kvítkovice u Lipí, trvalý travní porost o výměře 2701 m2.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce obce Kvítkovice a na elektronické úřední
desce obce Kvítkovice umožňující dálkový přístup po dobu nejméně 15 dnů.
Výsledek hlasování

Pro: 4

Proti:

Zdržel se:

Usnesení č. 1/2021 bylo přijato.
3 d. Návrh textu výzvy a zadávacích podmínky pro podání nabídek na opravu
rybníka Mělký
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem textu výzvy a zadávacích
podmínky pro podání nabídek na opravu rybníka Mělký, dle Přílohy č.2
Návrh usnesení č. 2/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje text výzvy a zadávací podmínky pro
podání nabídek na opravu rybníka Mělký, dle Přílohy č. 2
Výsledek hlasování

Pro:

Proti:

Zdržel se:

Usnesení č. 2/2021 bylo přijato.

Různé:
Starosta schválil dne 25. 12. 2020 rozpočtové opatření č. 12/2020 -zastupitelstvo
obce vzalo na vědomí.
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Starosta pověřil pana Hošnera jako správce vodovodu podáním hlášení do
Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), odběr
podzemní vody do 15. 2. 2021 a poplatkové přiznání za odběr podzemní vody do
15. 2. 2021. Předání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů
a kanalizací (data VÚME a VÚPE) do 28. 2. 2021, Odbor životního prostředí
Magistrátu města České Budějovice, prostřednictvím aplikace MPVAK. Do
Informačního systému vodovodů a kanalizací (dále jen „IS VaK“) na Ministerstvu
zemědělství podá porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné do
30.4.2021.

4. Diskuse:
Po dnešní schůzce s panem Ch. bylo projednáno vybudování vjezdu na parcelu
č. 120/2 v majetku pana Ch., bytem Kvítkovice 23, přes p. č. 961/4 a 1001/4
v majetku obce Kvítkovice. Vjezd a projektová dokumentace budou pořízeny na
náklady obce Kvítkovice, ale vyřízení a náklady na stavební povolení ponese pan
Ch. Povrch vjezdu bude vybudován ze zatravňovacích tvárnic.

Zapsal: Stanislav Pecha
Ověřovatelé zápisu:
Jana Bürgerová, v.r. - člen zastupitelstva
Petr Haňka, v.r. – člen zastupitelstva
Zápis schválil:
Stanislav Pecha, v.r. - starosta
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