Zápis číslo 3/2021
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
13. 5. 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.
Doplnění programu jednání o bod 3. h. Návrh úpravy pravidel prodeje dřeva
3. i. Žádost o podporu charitativní akce
Dubenský běh
Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Schválení propachtovatele zem. pozemku
d. Návrh OZV o nakládání s odpady
e. Návrh OZV o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
f. Schválení podání žádosti SFŽP na vybudování sítě
domovních čističek odpadních vod
g. Žádost spolku Pro lepší obec Lipí z. s. o dar na
pořádání dětského dne
4. Různé
5. Diskuze
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

1

IV. Jednání dle schváleného programu zasedání

3 a.

Kontrola splněných úkolů
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s plněním úkolů dle zápisu č. 2/2021
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 oznámení o zahájení řízení Změna
dokončené stavby – stavební úpravy a přístavba objektu k bydlení č. p.
Kvítkovice 61.
Magistrát města České Budějovice zaslal Veřejnou vyhlášku I. Oznámení o
zahájení řízení o vydání změny č. 2 územního plánu Jankov.
Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství,
zaslal Žádost o vyjádření k záměru prodeje části pozemku v k. ú. Kvítkovice
u Lipí.
Starosta zašle Krajskému úřadu odpověď, že obec nemá námitek k prodeji.

3 c.

Vyhodnocení záměru obce Kvítkovice propachtovat zem. pozemek
Starosta seznámil zastupitelstvo obce, že vybraný propachtovatel
zemědělského pozemku p. č. 698/32 trvalý travní porost o výměře 2701 m2,
kterým bylo usnesením č. 3/2021 vybráno Zemědělského družstva Skalka, IČO
00109380, Lipí 13, 373 84 Dubné, odstoupilo od propachtování výše uvedeného
pozemku. Proto navrhuji propachtovat tento pozemek druhému v pořadí panu
Josefu Hošnerovi.

Návrh usnesení č. 11/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje propachtování zemědělského
pozemku p. č. 698/32, trvalý travní porost o výměře 2701 m2, panu Josefu
Hošnerovi, Kvítkovice 28, 373 84 Dubné, za 540,- Kč za rok.
Výsledek hlasování

Pro: 4

Zdržel se: 1

Proti:

Usnesení č. 11/2021 bylo přijato.

3 d. Návrh OZV o nakládání s odpady
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2021 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Kvítkovice. Příloha č. 2
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Návrh usnesení č. 12/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Kvítkovice. Dle Příloha č. 2
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 12/2021 bylo přijato.
3 e. Návrh OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem Obecně závazné vyhlášky
obce Kvítkovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Příloha č. 3
Návrh usnesení č. 13/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Kvítkovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Dle Příloha č. 3

Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 13/2021 bylo přijato.

3 f. Schválení podání žádosti SFŽP na vybudování sítě domovních čističek
odpadních vod
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí o dotace na vybudování sítě
domovních čističek odpadních vod, která je podaná u Státního fondu životního
prostředí České republiky. Příloha č. 4
Návrh usnesení č. 14/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje podání žádosti na vybudování sítě
domovních čističek odpadních vod v obci Kvítkovice u Státního fondu životního
prostředí České republiky.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 14/2021 bylo přijato.
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3 g. Žádost spolku Pro lepší obec Lipí z. s. o dar na pořádání dětského dne
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí spolku Pro lepší Lipí z. s. o
finanční dar na pořádání dětského dne, který je na plánovaný na 12. 6. 2021 jako
pohádková cesta z Kvítkovic k sv. Vítovi v Habří.
Návrh usnesení č. 15/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje finanční dar ve prospěch spolku Pro
lepší Lipí z. s., Lipí 102, 373 84 Dubné, ve výši 4 000,- Kč na pořádání dětského
dne.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 15/2021 bylo přijato.
3 h Návrh úpravu pravidel prodeje dřeva
Pravidla budou projednána na dalším zastupitelstvu.

3 i. Žádost o podporu charitativní akce Dubenský běh
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí obce Dubné o finanční dar na
charitativní akci Dubenský běh 2021.
Návrh usnesení č 16/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje finanční dar na charitativní akci
Dubenský běh 2021 ve výši 4 000,- Kč, který bude zaslán na Nadační fond
Základní a Mateřské školy Dubné.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 16/2021 bylo přijato

Různé:
Starosta dne 20. 4. 2021 schválil Rozpočtové opatření č.3/2021 – zastupitelstvo obce
vzalo na vědomí.

4. Diskuse:
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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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