Zápis číslo 6/2019
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
11.9.2019

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.
Doplnění programu o bod 3.g Žádost o vyjádření ke stavbě RD p. Šímy na pp
417/1
Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Návrh vnitřní směrnice č.1/2019
d. Návrh na vypracování územního plánu
e. Návrh na úpravu ceny palivového dřeva
f. Návrh na mimořádný členský příspěvek pro DSO
Blanský les
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 ze zasedání
zastupitelstva obce a vyhodnotil jednotlivé body.
Zápis z minulé schůze byl ověřen a je předložen k nahlédnutí.
Byla vznesena námitka pro doplnění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
Kvítkovice ze den 9.7.2019, a to v bodě 3 e. pod výsledkem hlasování doplnit
text “Usnesení č. 24/2019 bylo přijato“

Výsledek hlasování

Pro:5

Proti:

Zdržel se:

3 b. Došlá korespondence
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s doručenou poštovní korespondencí.
Rozděleno dle působnosti, vyřízeno a založeno do sběračů.
Projednání stížnosti paní Valíkové na rušení nočního klidu při akcích
pořádaných ve stodole p. Kadlece: Obecní úřad Kvítkovice již jednou stížnost
paní Valíkové na rušení nočního klidu řešil domluvou s panem Kadlecem, bylo
přislíbeno dodržování nočního klidu po 22 hodině.
Zastupitelstvo obce navrhuje projednat výše uvedené porušování nočního klidu
s p. Kadlecem a paní Valíkovou na obecní úřadě. O jednání bude pořízen
zápis.
3 c. Návrh vnitřní směrnice č.1/2019
Starosta seznámil zastupitelstvo obce Kvítkovice s vnitřní směrnicí č.1/2019,
Vnitřní organizační směrnice pro vedení účetnictví. Příloha č. 2
Směrnice bude projednána na příštím zastupitelstvu.
3 d. Návrh na vypracování územního plánu.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce Kvítkovice s cenovými nabídkami na
vypracování nového územního plánu od firem Ing. arch. Malec Martin,
Projektový ateliér AD s.r.o. a lng. arch. Kindl Zdeněk. Písemné nabídky jsou
přílohou č. 3
Návrh usnesení č. 26/2019
1. Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje:
a)
pořízení nového územního plánu, z vlastního podnětu podle §44 odst.
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) v platném znění (dále jen „stavební zákon“),
b)
pořizovatele ÚP, který bude na žádost obce v souladu s § 6 odst. (1)
stavebního zákona Magistrát města České Budějovice, odbor územního
plánování.
2. Zastupitelstvo obce Kvítkovice určuje:
zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování ÚP dle § 47 a
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následujících stavebního zákona pana Stanislava Pechu
3. Zastupitelstvo obce Kvítkovice ukládá panu Stanislavu Pechovi
a) zaslat pořizovateli žádost o zajištění pořízení ÚP,
b) zajistit uzavření smlouvy s vybraným projektantem ÚP, kterým bude
autorizovaný architekt dle § 17 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů

Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 26/2019 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 27/2019
Zastupitelstvo obce Kvítkovice vybralo nabídku na vypracování územního plánu
obce Kvítkovice od Projektový ateliér AD s.r.o., Hosín 165, 373 41 Hluboká nad
Vltavou IČ 25194771
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 27/2019 bylo přijato.
3 e. Návrh na úpravu ceny palivového dřeva
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem na stanovení mimořádné ceny pro
prodej vlákniny (smrková kulatina do průměru 15cm v délce 2m) v množství cca
150m3. Tato cena bude stanovena pouze jednorázově pro tento sortiment a
množství, ve výši 300,- Kč za m3 (plnometr).
Návrh usnesení č. 28/2019
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje mimořádnou cenu pro prodej vlákniny
ve výši 300,- Kč za m3 (plnometr).
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 28/2019 bylo přijato.
3 f. Návrh na mimořádný členský příspěvek pro DSO Blanský les
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s mimořádným členským příspěvkem na
rok 2019 pro DSO Blanský les, z kterého se bude financovat čerpání dotace na
pořízení domácích kompostérů.
Výše mimořádného členského příspěvku je 12 825, 56 Kč.
Návrh usnesení č. 29/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje proplácení mimořádného členského příspěvku ve
výši 12 825,56 Kč na účet DSO Blanský les
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 29/2019 bylo přijato.
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3 g. Žádost o vyjádření ke stavbě RD p. Šímy na pp 417/1
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí p. Šímy podané prostřednictvím
projektanta Ing. Filipa Dudy o vydání souhlasu se stavbou novostavby RD
Kvítkovice na par. č. 417/1 investor pan Jan Šíma. Příloha č. 4
Starosta zašle vyjádření s připomínkami žadateli. Příloha č.5
Různé:
Starosta dne 14.8.2019.schválil rozpočtové opatření č.7/2019
– zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Schválená rozpočtová opatření jsou vyvěšena na webových stránkách obce
Kvítkovice v odkazu Rozpočet.
-Starosta seznámil zastupitelstvo se spuštěním informačního systému obce
formou zasílání sms zpráv.
- Návrh na konání veřejné schůze v pátek 4.10.2019 od 18 hod.
- Návrh na podepsání smlouvy s Eko- komem o podpoře při dodržování zákona
o odpadech. Bude projednáno na příštím zastupitelstvu.
Les – zvýšené náklady na obnovu lesních kultur.

4. Diskuse:
Zapsal: Stanislav Pecha
Ověřovatele zápisu:
Josef Hošner v.r. - člen zastupitelstva
Petr Haňka, v.r. – člen zastupitelstva
Zápis schválil:

4

