Zápis číslo 8/2020
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
14. 12. 2020

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.
III. Schválení programu jednání:
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval k
připomínkám a doplnění programu.
Doplnění programu jednání o bod:
3 f. Schválení návrhu zadání územního plánu obce Kvítkovice
3 g. Vyhodnocení záměru obce – pronájem p. č. 698/32 v k. ú. Kvítkovice u Lipí
3 h. Schválení věcných darů jubilantům s trvalým pobytem v obci Kvítkovice
3. i. Návrh smlouvy s Odborným lesním hospodářem
Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení program jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2021 a návrhu
výhledu rozpočtů na roky 2022 až 2024
d. Projednání žádosti o zřízení vjezdu
e. Volba inventarizační komise a schválení plánu
inventarizace
4. Různé
5. Diskuze
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování

Pro:5

Proti:

Zdržel se:
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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. 7/2020
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.
Obec Dubné zaslala Oznámení o vydání změny č. 3 územního plánu obce
Dubné.
Krajský úřad Jihočeského kraje vydal rozhodnutí o poskytnutí příspěvku ve výši
260 871,- Kč pro obec Kvítkovice na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity za
rok 2019.
Stavební úřad České Budějovice oznamuje zahájení řízení o stavbě včelínu v k.
ú. Habří na p. č. 92/10 v k. ú. Habří u Lipí.
Dne 8. 12. 2020 proběhla dílčí kontrola hospodaření v obci Kvítkovice – bez
závad.
Z Operačního programu životního prostředí byla schválena dotace na opravu
rybníka Mělký v celkové výši 2 mil Kč.
Svazek obcí Blanský les – podhůří zaslal Strategický plán na období 2021 až
2027.

3 c.

Schválení návrhu rozpočtu na rok 2021 a návrhu výhledu rozpočtů na
roky 2022 až 2024
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Návrhem rozpočtu obce Kvítkovice na
rok 2021 a Návrhem výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2024, návrh byl
zveřejněn na úřední desce obce a webových stránkách obce umožňující
dálkový přístup, dnem 24. 11. 2020 a sejmut 14. 12. 2020, dle Přílohy č. 2.
Příjmy: 2 583 900,-Kč
Výdaje: 5 560 839,-Kč

Návrh usnesení č. 34/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje Rozpočet na rok 2021, jako schodkový.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 2 976 939,-Kč v nevyrovnaném rozpočtu, budou
vyrovnány z rezerv běžného účtu.
Výsledek hlasování

Pro:5

Proti:

Zdržel se:

Usnesení č. 34/2020 bylo přijato.

3 d.

Projednání žádosti o zřízení vjezdu
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí pana Ch. o zřízení vjezdu na
p. č. 120/2 přes p. č. 961/4 a 1001/4, které jsou majetkem obce Kvítkovice,
všechny parcely jsou v k. ú. Kvítkovice u Lipí, dle Přílohy č.3.
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Návrh usnesení č. 35/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice souhlasí se zřízením vjezdu na p. č. 120/2 ve
vlastnictví pana Ch. Obec Kvítkovice proplatí náklady na zřízení vjezd v šířce
4m přes parcely 961/4 a 1001/4. Majitel pozemku si zajistí stavební povolení na
své náklady a povrch vjezdu p. č. 961/4 a 1001/4 bude ze zatravňovacích tvárnic
na požadovanou nosnost.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

Usnesení č. 35/2020 bylo přijato.
3 e.

Volba inventarizační komise a schválení plánu inventarizace
Starosta navrhl, aby inventarizační komise byla čtyřčlenná ve složení předseda
p. Petr Haňka, členové Jana Bürgerová, Stanomír Tomášek a Josef Hošner.
Inventarizace bude provedena dle Směrnice o inventarizaci pro rok 2020, dle
Přílohy č. 4.

Návrh usnesení č. 36/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice volí členy inventarizační komise, ve složení
předseda Petr Haňka, členové Jana Bürgerová, Stanomír Tomášek a Josef
Hošner a schvaluje plán inventarizace pro rok 2020.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

Usnesení č. 36/2020 bylo přijato.
3 f.

Schválení návrhu zadání územního plánu obce Kvítkovice
Starosta seznámil zastupitelstvo s:
− důvodovou zprávu k návrhu zadání ÚP Kvítkovice;
− návrhem zadání ÚP Kvítkovice upravený v souladu s § 47 odst. 4) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a projednaný
v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona jako závazný
dokument, na jehož základě bude zpracován návrh ÚP Kvítkovice;
− vyhodnocení požadavků ve vyjádření dotčených orgánů a nadřízeného
orgánu, stanoviska krajského úřadu, podnětů sousedních obcí a připomínek
uplatněných při vystavení návrhu zadání ÚP Kvítkovice.

Návrh usnesení č. 37/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst.
(5) stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. x)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, návrh zadání ÚP Kvítkovice upravený na základě vyhodnocení
požadavků ve vyjádření dotčených orgánů a nadřízeného orgánu, stanoviska
krajského úřadu, podnětů sousedních obcí a připomínek, které byly uplatněny
ve stanovené lhůtě ve smyslu § 47 stavebního zákona.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

Ukládá panu Stanislavu Pechovi, starostovi obce, zajistit předání schváleného
zadání ÚP Kvítkovice projektantovi ÚP Kvítkovice pro zhotovení návrhu ÚP
Kvítkovice pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona.
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3 g.

Vyhodnocení záměru obce – pronájem
Starosta seznámil zastupitelstvo obce, že na záměr obce Kvítkovice pronajmout
pozemkovou parcelu č. 698/32 v k. ú. Kvítkovice u Lipí, trvalý travní porost o
výměře 2701 m2, nikdo nepodal žádnou nabídku ve stanovené lhůtě. Proto
navrhuji záměr zrušit.

Návrh usnesení č. 38/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice dle podmínek záměru, ruší záměr na pronájem
p. č. 698/32 v k. ú. Kvítkovice u Lipí.
Výsledek hlasování

3 h.

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

Schválení věcných darů jubilantům s trvalým pobytem v obci Kvítkovice
Starosta navrhl obdarovat jubilanty s trvalým pobytem v obci Kvítkovice věcným
darem v hodnotě 1300,- Kč při výročí 60 let a poté každých pět let. V letošním
roce máme v obci deset jubilantů.

Návrh usnesení č. 39/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje obdarovat občany při významném
výročí 60 let a poté každých pět let věcným darem v hodnotě 1300,- Kč.
Výsledek hlasování

3. i.

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

Návrh smlouvy s Odborným lesním hospodářem
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem Příkazní smlouvy mezi obcí
Kvítkovice a odborným lesním hospodářem pane Jaroslavem Hütterem, jako
novým OLH v lesích obce Kvítkovice, dle Přílohy č. 5.

Návrh usnesení č. 40/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje Příkazní smlouvu mezi obcí Kvítkovice
a Odborným lesním hospodářem pane Jaroslavem Hütterem.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Proti:

Zdržel se:

Různé:
Starosta schválil dne 12. 10. 2020 rozpočtové opatření č.10/2020 a 10. 12. 2020
rozpočtové opatření č. 11/2020 – zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Do projektu na výstavbu domácích čističek odpadních vod se přihlásilo 24
majitelů nemovitostí.
Dne 24. 11. 2020 proběhlo místní šetření Stavebního úřadu České Budějovice
ohledně přístavby na st. p. 102 a p. č. 405 v k. ú. Kvítkovice u Lipí, s tím že bude
vydáno rozhodnutí o odstranění stavby.
Povolení vypouštění odpadních vod! (2017).

4. Diskuse:
4

Oprava lesní cesty od břízy na hranice katastru (Písčitá cesta) byla objednána
u firmy Jan Kümmel, Dubné 3.

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