Zápis číslo 3/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Kvítkovice
Datum
konání:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Ověřovatelé
zápisu:

Čas
18:00 hodin – 20:00 hodin
konání:
Stanislav Pecha, Stanomír Tomášek, Jana Bürgerová, Petr Haňka,
Josef Hošner,
21. 3. 2022

Janu Bürgerovou, 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: 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. Výběr
dodavatele na inženýrskou činnost a čerpání dotace na vybudování sítě DČOV.

Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Projednání námitek k projektu chodníku ke hřbitovu
d. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu
rybníka Mělký
e. Schválení dodatečná žádosti o dřevo
f. Vyjádření k stavebnímu záměru
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 č. 2/2022 ze
zasedání zastupitelstva obce a vyhodnotil jednotlivé body.
Zápis z minulé schůze byl ověřen a předložen k nahlédnutí.
3 b. Došlá korespondence
Magistrát města zaslal Společný souhlas se změnou územního souhlasu a
provedením změny stavby před jejím dokončením.
Žádost Linky bezpečí o příspěvek.
Žádost Nadačního fondu ZŠ a MŠ Dubné o finanční příspěvek na pořízení dronu
s termokamerou na záchranu mláďat při senosečích.
Magistrát města ČB vydal závazné stanovisko – souhlas s trvalým odnětím půdy
ze zem. půdního fondu.
Obec Jankov zaslala sdělení o Změně č. 2 územního plánu obce Jankov.
Krajský úřad JK zaslal – Rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na
zmírnění kůrovcové kalamity za rok 2020 ve výši 48 260,- Kč.
Obec Dubné zaslala – Žádost o příspěvek na Dubenský běh pro dobrou věc.
Jihočeský kraj zaslal – Pokyn hejtmana JK č. 2 k vyčlenění volných ubytovacích
kapacit v JK.
Žádost o povolení úpravy hrobového místa.
3 c. Projednání námitek k projektu chodníku ke hřbitovu
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s námitkami pana Máze a pana Puffera
k zamýšlenému projektu chodníku ke hřbitovu. Příloha č. 2
Zastupitelstvo projednalo námitky k výstavbě chodníku ke hřbitově a rozhodlo
nerealizovat projekt.
Návrh usnesení č. 3/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice se dohodlo projekt chodníku ke hřbitovu
nerealizovat.
Zastupitelstvo obce Kvítkovice
Výsledek hlasování

Pro: 3

Zdržel se: 2

Proti:

Usnesení č. 3/2022 bylo přijato
3 d. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu rybníka Mělký.
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na
opravu rybníka Mělký. Příloha č. 3
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Návrh usnesení č. 4/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na
opravu rybníka Mělký. Příloha č. 3
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 4/2022 bylo přijato.
3 e. Schválení žádosti o dřevo.
Starosta seznámil zastupitelstvo s dodatečnou žádostí o přidělení palivového
dřeva.
Návrh usnesení č. 5/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje dodatečné žádosti o palivové dřevo.
Příloha č. 4
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 5/2022 bylo přijato.

3 f. Vyjádření k stavebnímu záměru
Starosta seznámil zastupitelstvo se stavebním záměrem stavby RD na p. č.
417/51 v k. ú. Kvítkovice u Lipí. Příloha č. 5
Návrh usnesení č. 5/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice nemá připomínky k novostavbě RD na p. č.
417/51 v k. ú. Kvítkovice u Lipí dle Přílohy č. 5 – Starosta zašle žadateli
písemné vyjádření.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 5/2022 bylo přijato.
3 g. Výběr dodavatele na inženýrskou činnost a čerpání dotace na vybudování
sítě DČOV.
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhy dodavatelů na inženýrskou činnost
a čerpání dotace na vybudování sítě DČOV dle Přílohy č. 6
Návrh usnesení č. 6/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje dodavatele na inženýrskou činnost a
čerpání dotace na vybudování sítě DČOV dle Příkazní smlouvy s Universal
Solutions s.r.o. Přílohy č. 6
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 6/2022 bylo přijato.
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4. Různé:
Změna v rozpočtové skladbě, od 1. 1. 2022 došlo ke změně položky č. 1340 –
poplatek za systém shromažďování, sběru, přepravy odpadu na položku
č. 1345 - příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem
z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Starosta seznámil zastupitelstvo s probíhající opravou rybníka Mělký.
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem na výměnu veřejného osvětlení.
Nákup fotopasti na monitoring rekultivovaného území na p. č. 400/9.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
5. Diskuse:

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