Zápis číslo 4/2021
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
10. 6. 2021

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.

Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Schválení Návrhu závěrečného účtu obce Kvítkovice
za rok 2020
d. Schválení Účetní závěrky obce Kvítkovice za rok 2020
e. Úprava pravidel pro přidělování palivového dřeva
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. 3/2021
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.
Magistrát města České Budějovice zaslal Rozhodnutí o dodatečném povolení
stavby – stavební úpravy a přístavba objektu k bydlení č. p. Kvítkovice 61.
Magistrát města České Budějovice zaslal Usnesení o přerušení řízení
povolení Hydrogeologického průzkumného vrtu na p. č. 417/1 v k. ú.
Kvítkovice u Lipí.
Magistrát města České Budějovice zaslal Rozhodnutí o povolení odstranění
zemědělské stavby – skladová budova a stáj.
Správa CHKO Blanský les zaslala Vyjádření k námitce k záměru na vyhlášení
CHKO Blanský les.
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje – vyjádření k stavbě chodníku ke
hřbitovu.
Krajský úřad Jihočeského kraje zaslal dvě Rozhodnutí o poskytnutí finančního
příspěvku na obnovu a zajištění lesních porostů do 40 let v částkách 53 280,Kč a 19 920,- Kč.

3 c.

Schválení Návrhu závěrečného účtu obce Kvítkovice za rok 2020
Starosta seznámil zastupitelstvo s Návrhem závěrečného účtu obce Kvítkovice
za rok 2020 a Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020. Obec
hospodařila s přebytkem 1 068 853,02 Kč. Ke dni 31. 12. 2020 měla obec
Kvítkovice 5 040 456,15 Kč finančních prostředků na běžných účtech.
Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo provedeno v termínu 8. 12. 2020
jako dílčí a 2. 2. 2021 jako konečné, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh
závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce i na webových stránkách obce
umožňující dálkový přístup od 13. 5. 2021 do 10. 6. 2021.

Návrh usnesení č. 17/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice podle § 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdější předpisů, schvaluje závěrečný
účet obce Kvítkovice za rok 2020 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2020, a to bez výhrad.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 17/2021 bylo přijato.
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3 d. Schválení Účetní závěrky obce Kvítkovice za rok 2020
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s účetní závěrku obce Kvítkovice včetně
výsledku hospodaření obce Kvítkovice za účetní období 2020 sestavenou ke dni
31. 12. 2020 a podle § 4 vyhlášky 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
na základě předložených podkladů poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Obec Kvítkovice hospodařila v roce 2020 s celkovými náklady ve výši
3 064 928,69 Kč a celkovými výnosy ve výši 4 103 967,31 Kč. Výsledek
hospodaření je zisk ve výši 1 039 038,62 Kč. Zisk ve výši 1 039 038,62 Kč
navrhuje převést na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejícího účetního
období a navýšit tak o tuto částku zůstatek tohoto účtu, který činí k 31.12.2020 –
1 359 463,64 Kč.
Návrh usnesení č. 18/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku obce Kvítkovice včetně
výsledku hospodaření obce Kvítkovice za účetní období 2020 sestavenou ke dni
31. 12. 2020 a v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších
předpisů schvaluje Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce Kvítkovice
za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31. 12. 2020, bez připomínek. Zisk ve
výši 1 039 038,62 Kč bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření
předcházejícího účetního období.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 18/2021 bylo přijato.
3 e. Úprava pravidel pro přidělování palivového dřeva
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s úpravou pravidel pro přidělování
palivového dřeva. Dle Přílohy č. 2
Návrh usnesení č. 19/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje pravidla pro přidělování palivového
dřeva v roce 2021. Dle Přílohy č. 2

Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 19/2021 bylo přijato.
Různé:
Místostarosta seznámil zastupitelstvo s průběhem schůze s chataři ohledně možnosti
prodloužení vodovodu a kanalizace přes pozemky č. 417/24 a 417/25 v k. ú. Kvítkovice
u Lipí. Zápis ze schůze bude přiložen k zápisu ze zastupitelstva.
Projednání cenové nabídky na opravu místní komunikace od zrcadla směrem do lesa
od firmy Asfalt Ok za cenu 280 000,- Kč.
Místostarosta nechá udělat novou cenovou nabídku na opravu nejhorších míst.
Byla opravena lesní cesta od Břízy na hranice katastru obce Kvítkovice firmou Jan
Kümmel, Dubné 3, 373 84 Dubné za cenu 99 900,- Kč.
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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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