Zápis číslo 7/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Kvítkovice
Datum
konání:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Ověřovatelé
zápisu:

Čas
18:00 hodin – 20:00 hodin
konání:
Stanislav Pecha, Jana Bürgerová, Petr Haňka, Josef Hošner, Tomáš
Plánský
11. 7. 2022

Josef Hošner, Petr Haňka

Starosta požádal přítomné o minutu ticha za zesnulého člena zastupitelstva pana
Stanomíra Tomáška.
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. Doplnění programu o bod 3. d Volba
místostarosty obce Kvítkovice.

Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Předání osvědčení novému členu zastupitelstva
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. 6/2022 ze
zasedání zastupitelstva obce a vyhodnotil jednotlivé body.
Zápis z minulé schůze byl ověřen a předložen k nahlédnutí.
3 b. Došlá korespondence
Magistrát města Č. B. zaslal Rozhodnutí o trvalém odnětí půdy ze ZPF o výměře
0,034 ha na části pozemku 417/1 v k. ú. Kvítkovice u Lipí.
Magistrát města Č.B. zaslal Výzvu k závěrečné kontrolní prohlídce Opravy
rybníka Mělký na p. č. 397/1 a 397/2 v k. ú. Kvítkovice u Lipí.
Státní fond životního prostředí zaslal potvrzení o zpětvzetí žádosti č. 1191200016
o dotace na vybudování sítě DČOV.
Žádost pana Kočera na změnu v Návrhu územního plánu obce Kvítkovice.
Žádost pana Salcera na změnu v Návrhu územního plánu obce Kvítkovice.
Žádost pana Wáwry na zapůjčení stanů na Valníkfest do Lipí.

3 c. Předání osvědčení novému členu zastupitelstva
Starosta seznámil zastupitelstvo s postupem na obsazení uvolněného místa po
zesnulém členu zastupitelstva pana Stanomíra Tomáška. Postupuje se dle
zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstva obcí, ve znění pozdějších
předpisů, dle § 56 odst. 1. Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje
za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany
v pořadí podle § 45 odst. 5, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku
mandátu. Prvním náhradníkem na stejné kandidátní listině je pan Tomáš
Plánský.

Návrh usnesení č. 21/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice podle § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001Sb. o
volbách do zastupitelstva obcí, ve znění pozdějších předpisů, nastoupenému
členu zastupitelstva obce Kvítkovice panu Tomášovi Plánskému předává
osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva obce Kvítkovice od 26. 6. 2022.

Výsledek hlasování

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

Usnesení č. 21/2022 bylo přijato
Nový člen zastupitelstva musí složit slib podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Před složením slibu starosta upozornil nového
člena zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
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Složení slibu proběhne tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst.
2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Kvítkovice a jejích
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
a jmenovitě vyzve nového člena zastupitelstva ke složení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. (příloha č. 2)
Nový člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
3 d. Volba místostarosty obce Kvítkovice
Starosta seznámil zastupitelstvo, že po zaniklém mandátu pana Tomáška se
uvolnila i funkce místostarosty obce.
a.) Určení způsobu volby místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit
zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy
zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou
předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno
výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k
přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení č. 22/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje způsob volby místostarosty veřejně
hlasováním.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 22/2022 bylo přijato
b. Volba místostarosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
místostarosty. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva p. Jana
Bürgerová navrhla zvolit do funkce místostarosty p. Petra Haňku a starosta
obce p. Pecha Stanislav navrhl zvolit do funkce místostarosty p. Tomáše
Plánského a před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení č. 23/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice volí místostarostou p. Petra Haňku
Výsledek hlasování

Pro: 4

Zdržel se: 1

Proti:

Usnesení č. 23/2022 bylo přijato.
Nový zastupitel i nově zvolený místostarosta budou mít odměny stanovené dle
usnesení č. 35/2019 ze dne 12. 12. 2019.
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4. Různé:
Starosta seznámil zastupitelstvo že od pondělí 11. 7. 2022 začne probíhat
oprava cesty na parcele č. 400/46 v k. ú. Kvítkovice u Lipí.

5. Diskuse:

Zapsal: Stanislav Pecha
Ověřovatelé zápisu:
Josef Hošner, v.r. – člen zastupitelstva
Petr Haňka v.r. – člen zastupitelstva
Zápis schválil:
Stanislav Pecha, v.r. – starosta

4

