Zápis číslo 4/2022
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. 4. 2022

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 o bod 3 e. Projednání
žádosti o finanční příspěvek na Dubenský běh pro dobrou věc, 3 f. Schválení
příspěvku na činnost školských zařízení ZŠ a MŠ Dubné a 3 g. Schválení
věcných darů jubilantům.

Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Projednání změny žádosti o dotace na DČOV
d. Schválení zhotovitele vjezdu na p. č. 120/2 v k. ú.
Kvítkovice u Lipí
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. 3/2022 ze
zasedání zastupitelstva obce a vyhodnotil jednotlivé body.
Zápis z minulé schůze byl ověřen a předložen k nahlédnutí.
3 b. Došlá korespondence
Krajská hygienická stanice JČK informuje o zahájení kontroly dodržování kvality
pitné vody.
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Blanský les zaslala
odborný posudek topolové aleje z Kvítkovic na Dubné.
Magistrát města zaslal Oznámení o zahájení společného řízení Novostavba
objektu společných prostor penzionu Kvítkovice.
Magistrát města ČB – Odbor dopravy a silničního hospodářství vydal Rozhodnutí,
že zastavuje řízení ve věci společného povolení stavby Chodník Kvítkovice, na
pozemku č. 961/1 a 961/3 v k. ú. Kvítkovice u Lipí.
3 c. Projednání změny žádosti o dotace na DČOV
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s možností zrušit již schválenou žádost o
dotace na výstavbu sítě DČOV a podat novou žádost do nové výzvy č. 7/2021
Ministerstva životního prostředí za velmi podobných a s navýšenou dotací na
jednotlivé čističky. Výzva č. 7/2021 je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 8/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice se dohodlo na zrušení podané žádosti o dotace
na vybudování sítě DČOV ve výzvě č. 12/2019 Ministerstva životního prostředí
a podat novou žádost o dotace na vybudování sítě DČOV do výzvy č. 7/2021
MŽP.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 8/2022 bylo přijato
3 d. Schválení zhotovitele vjezdu na p. č. 120/2 v k. ú. Kvítkovice u Lipí
Starosta seznámil zastupitelstvo s cenovou nabídkou firmy Jan Klečka, Zborov
100, 370 06 České Budějovice, IČO 40710611, z důvodu, že výše uvedenou
firmou jsou dobré zkušenosti a s přihlédnutím na výši zakázky nebyli jiní
dodavatelé osloveni. Cenová nabídka je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 9/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje dodavatele Jana Klečku, Zborov 100,
370 06 České Budějovice, IČO 40710611 na zhotovení vjezdu na p. č. 120/2
v k. ú. Kvítkovice u Lipí.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 9/2022 bylo přijato.
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3 e. Projednání žádosti o finanční příspěvek na Dubenský běh pro dobrou věc
Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí obce Dubné o příspěvek na
Dubenský běh pro dobrou věc. Žádost je přílohou zápisu.
Návrh usnesení č. 10/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje příspěvek na Dubenský běh pro
dobrou věc ve výši 4 000,- Kč
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 10/2022 bylo přijato.

3 f. Schválení příspěvku na činnost školských zařízení ZŠ a MŠ Dubné
Starosta seznámil zastupitelstvo s vyúčtováním výdajů na činnost školských
zařízení sloužící ZŠ a MŠ Dubné, která připadá na obec Kvítkovice ve výši
16 455,- Kč
Návrh usnesení č. 11/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje příspěvek na činnost školských
zařízení sloužící ZŠ a MŠ Dubné ve výši 16 455,- Kč
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 11/2022 bylo přijato.
3 g. Schválení věcných darů jubilantům
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem na věcné dary ve výši 1 300,- Kč
pro jubilanta obce Kvítkovice pro rok 2022. Letos jsou celkem 4 jubilanti v naší
obci.
Návrh usnesení č. 12/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje věcné dary pro jubilanty ve výši
1 300,- Kč na jubilanta pro rok 2022.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 12/2022 bylo přijato.

4. Různé:
Magistrát ČB zaslal připomenutí o možnosti změnit počet zastupitelů obce
nejpozději 85 dnů před volbami.
Starosta dne 10.3. schválil rozpočtové opatření obce Kvítkovice č. 2/2022.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
5. Diskuse:
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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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