Zápis číslo 3/2020
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
Josef Hošner
12.5.2020

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.
Starosta navrhl doplnit program jednání bod 3.h Schválení proplacení faktury
za zalesňování obecních lesů.
Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení program jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Schválení závěrečného účtu obce Kvítkovice za rok
2019
d. Schválení účetní závěrky obce Kvítkovice za rok 2019
e. Schválení vyúčtování výdajů ZŠ a MŠ Dubné za rok
2019
f. Schválení finančního daru pro ZŠ a MŠ Dubné.
g. Projednání návrhů pojištění majetku obce Kvítkovice
h. Schválení pro placení faktury za zalesňování
4. Různé
5. Diskuze
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování

Pro:4

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. 2/2020 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 obce Dubné o příspěvek na charitativní akci “ Dubenský běh pro dobrou
věc“, ale s ohledem na zákaz shromažďování většího počtu lidí byl Dubenský
běh zrušen.
Magistrát města České Budějovice odpověděl na námi zaslaný oponentní
posudek na průzkumný vrt na p.č. 405/1.
Žádost ZD Skalka o možnost odběru vody z požárního hydrantu vodovodního
řádu obce Kvítkovice v množství cca 500 až 600 m3 za rok.
Žádost paní L. o povolení vybudovat na obecním pozemku 1001/1 dva
nájezdové pruhy pro parkování osobního vozidla.
Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 3 územního plánu obce
Dubné.
Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu obce
Habří.
Žádosti o pronájem hrobových míst na hřbitově v Kvítkovicích.
Žádost pana T. o zpevnění části obecního pozemku č. 1001/3.
Žádosti jsou přiložené k zápisu.

3 c. Schválení závěrečného účtu obce Kvítkovice za rok 2019
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem závěrečného účtu obce Kvítkovice
za rok 2019 a Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.
Obec hospodařila s přebytkem 529 181,90 Kč. ke dni 31.12.2019, měla obec
Kvítkovice 3 971 603,13 Kč finančních prostředků na běžných účtech.
Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo provedeno v termínu 12.11.2019
jako dílčí a 4.2.2020 jako konečné, nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce i na webových stránkách obce
umožňující dálkový přístup od 23.4.2020 do 12.5.2019.
Návrh usnesení č. 10/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice podle § 17 zákona 250/2000 o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdější předpisů, schvaluje závěrečný
účet obce Kvítkovice za rok 2019 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2019, a to bez výhrad.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Výsledek hlasování

Pro:4

Zdržel se:

Proti:
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Usnesení č. 10/2020 bylo přijato.
3 d. Schválení účetní závěrky obce Kvítkovice za rok 2019
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s účetní závěrku obce Kvítkovice včetně
výsledku hospodaření obce Kvítkovice za účetní období 2019 sestavenou ke dni 31.
12.2019 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 2019 s celkovými náklady ve výši
2 884 803,42 Kč a celkovými výnosy ve výši 2 987 017,12 Kč. Výsledek
hospodaření je zisk ve výši 102 213,70 Kč. Zisk ve výši 102 213,70 Kč navrhuji
převést na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období
a navýšit tak o tuto částku zůstatek tohoto účtu, který činí k 31.12.2019–
1 257 249,94 Kč
Návrh usnesení č. 11/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku obce Kvítkovice včetně
výsledku hospodaření obce Kvítkovice za účetní období 2019 sestavenou ke
dni 31.12.2019 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 2019 sestavenou ke dni 31. 12. 2019, bez připomínek.
Zisk ve výši 102 213,70 Kč bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření
předcházejícího účetního období.
Výsledek hlasování

Pro: 4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 11/2020 bylo přijato.

3 e. Schválení vyúčtování výdajů ZŠ a MŠ Dubné za rok 2019
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s vyúčtováním výdajů na činnost
školských zařízení sloužící ZŠ a MŠ Dubné za rok 2019, které činní pro obec
Kvítkovice 20 113,- Kč
Návrh usnesení č. 12/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje proplacení výdajů na činnost
školských zařízení sloužící ZŠ a MŠ Dubné za rok 2019 ve výši 20 113,- Kč
Výsledek hlasování

Pro:4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 12/2020 bylo přijato.
3 f. Schválení finančního daru pro ZŠ a MŠ Dubné.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí obce Dubné o finanční dar ve
výši 73 212,- Kč, tento dar bude použit na splácení úroků z půjčky na rozšíření
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ZŠ Dubné, částka je rozpočtena na počet žáků naší obce, kteří navštěvují ZŠ
Dubné.
Návrh usnesení č. 13/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje finanční dar pro obec Dubné ve výši
73 212,- Kč.
Výsledek hlasování

Pro:4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 13/2020 bylo přijato.
Zastupitelstvo obce Kvítkovice pověřuje starostu podepsáním darovací
smlouvy.
3 g. Projednání návrhů pojištění majetku obce Kvítkovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s nabídkami na pojištění majetku obce
Kvítkovice od osmi pojišťoven.
Návrh usnesení č. 14/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na pojištění
majetku obce Kvítkovice od Hasičské vzájemné pojišťovny.
Výsledek hlasování

Pro:4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 14/2020 bylo přijato.
3 h. Schválení pro placení faktury za zalesňování
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s fakturou č. 720 od firmy Cyprohospodaření v lesích s.r.o. za zalesňování obecních lesů ve výši 177 173,- Kč viz
Příloha č.2.
Návrh usnesení č. 15/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje proplacení faktury č. 720 pro firmu
Cypro- hospodaření v lesích s.r.o. za zalesňování obecních lesů ve výši 177 173,Kč.
Výsledek hlasování

Pro:4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 15/2020 bylo přijato.

Různé:
4

Starosta dne 27.2.2020 schválil rozpočtové opatření č. 2/2020, dne 29.3.2020
schválil rozpočtové opatření č. 3/2020 a dne 23.4.2020 rozpočtové opatření č.
4/2020.
– zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Schválená rozpočtová opatření jsou vyvěšena na webových stránkách obce
Kvítkovice v odkazu Rozpočet.
Bylo vybudováno nové shromaždiště tříděného odpadu pod hřištěm u Hliňáku,
kde je kontejner na papír, sklo, kov, jedlé oleje a dva kontejnery na plast.
Kontejnery jsou zapůjčeny zdarma od firmy Ekokom.
Starosta seznámil zastupitelstvo s obdrženou dotací na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity ve výši 656 051,- Kč
Od 1.4. 2020 byla na Obecním úřadě Kvítkovice zavedena elektronická spisová
služba KEO4 od firmy ALIS.
V současné době jsou vybudované závory na vjezdech do obecních lesů U
Lipky, U Břízy, u Pasek a v Zadních Voletinech.

4. Diskuse:
Starosta navrhl zastupitelstvu rozdělit pozemek 401/7 a jeho východní a
západní část - východní část zalesnit a západní část vyjmout z ll. vnitřního
ochranného pásma vodního zdroje viz příloha č.2.
V červnu bude vyměněn plot okolo vrtů.
Bude řešeno čištění odpadních vod za pomoci domácích čističek odpadních
vod.

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