Zápis číslo 7/2019
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, Petr Haňka
Hošner Josef
12.11.2019

Jana Bürgerová, 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 Janu Bürgerovou a Petra Haňku ověřovateli zápisu
a zapisovatelem Stanislava Pechu. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování

Pro:4

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. Návrh vnitřní směrnice č.1/2019
d. Projednání zadání územního plánu
e. Projednání návrhu smlouvy s firmou Eko-Kom
4. Různé
5. Diskuze
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování

Pro:4

Zdržel se:

Proti:

IV. Jednání dle schváleného programu zasedání
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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.
3 b. Došlá korespondence
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s doručenou poštovní korespondencí.
Rozděleno dle působnosti, vyřízeno a založeno do sběračů.
Žádost paní V. o pokácení borovice u jejich chaty byla předána OLH panu
Cyprovi.

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
Návrh usnesení č. 30/2019
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje vnitřní směrnici č.1/2019, Vnitřní
organizační směrnice pro vedení účetnictví.
Výsledek hlasování

Pro:3

Zdržel se: 1

Proti:

Usnesení č. 30/2019 bylo přijato.

3 d. Projednání zadání územního plánu.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s potřebou vypracování zadání nového
územního plánu, podle kterého bude vypracován návrh nového územního plán.
Zastupitelstvo projednalo zadání nového územního plánu na kterém
nadále pracovat a bude schválený na dalším zasedání.

bude

3 e. Projednání návrhu smlouvy s firmou Eko-Kom
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy s firmou Eko-Kom a.s. o
zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Příloha č. 3
Návrh usnesení č. 31/2019
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje smlouvu s firmou Eko-Kom. a.s.
IČ 25134701 o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Příloha č.3
Výsledek hlasování

Pro:4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 31/2019 bylo přijato.
Starosta zajistí podepsání smlouvy s firmou Eko-Kom k 1.1.2020.
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Různé:
Starosta dne 17.9. 2019 schválil rozpočtové opatření č.8/2019 a 9/2019
Dne 17.10.2019 schválil rozpočtové opatření č. 10/2019
– zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Schválená rozpočtová opatření jsou vyvěšena na webových stránkách obce
Kvítkovice v odkazu Rozpočet.

4. Diskuse:
Na příštím zasedání bude projednán návrh rozpočtu na rok 2020 a rozpočtový
výhled na roky 2020 až 2024.
Plán rozvoje na roky 2020 až 2024.
Zapsal: Stanislav Pecha
Ověřovatele zápisu:
Jana Bürgerová, v.r. - člen zastupitelstva
Petr Haňka, v.r. – člen zastupitelstva
Zápis schválil:
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