Zápis číslo 6/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Kvítkovice
Datum
konání:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Ověřovatelé
zápisu:

Čas
18:00 hodin – 20:00 hodin
konání:
Stanislav Pecha, Jana Bürgerová, Petr Haňka, Josef Hošner,
Stanomír Tomášek
Lenka Kočerová
Josef Hošner, Petr Haňka
21. 6. 2022

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: 4

Zdržel se:

Proti:

III. Schválení programu jednání:
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval k
připomínkám a doplnění programu. Doplnění o bod 3. f Projednání cenové
nabídky na zpevnění cesty na p. č. 400/46 v k. ú. Kvítkovice

Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Schválení Návrhu závěrečného účtu obce Kvítkovice
za rok 2021
d. Žádost o vyjádření k stavebním úpravám
e. Schválení Účetní závěrky obec Kvítkovice za rok 2021
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. 5/2022 ze
zasedání zastupitelstva obce a vyhodnotil jednotlivé body.
Zápis z minulé schůze byl ověřen a předložen k nahlédnutí.
3 b. Došlá korespondence
Magistrát města Č. B. zaslal oznámení o pokračování společného řízení a
místním projednání na místě Novostavby společných prostor penzionu
v Kvítkovicích.
Krajský úřad zaslal dvě Rozhodnutí o přidělené dotaci na hospodaření v lesích
ve výši 10 800,- Kč a 29 520,- Kč.
Magistrát města Č.B. zaslal Rozhodnutí – schválení stavebního záměru na p. č.
417/37 a 417/51 v k. ú. Kvítkovice u Lipí.
Žádost o zapůjčení kostela a pivních setů na svatbu pana K.
Firma FCC České Budějovice nabízí možnost využívat sběrný dvůr na letišti
v Plané u Českých Budějovic od 1. 7. 2022.

3 c. Schválení Návrhu závěrečného účtu obce Kvítkovice za rok 2021
Starosta seznámil zastupitelstvo s Návrhem závěrečného účtu obce Kvítkovice
za rok 2021 a Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021. Obec
hospodařila s přebytkem 712 063,15 Kč. Ke dni 31. 12. 2021 měla obec
Kvítkovice 5 752 519.30 Kč finančních prostředků na běžných účtech.
Přezkoumání hospodaření za rok 2021 bylo provedeno v termínu 1. 12. 2021
jako dílčí a 16. 5. 2022 jako konečné, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh
závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce i na webových stránkách obce
umožňující dálkový přístup od 1. 6. 2022 do 21. 6. 2022.

Návrh usnesení č. 17/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice podle § 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdější předpisů, schvaluje závěrečný
účet obce Kvítkovice za rok 2021 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2021, a to bez výhrad.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Výsledek hlasování

Pro: 4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 17/2022 bylo přijato
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3 d. Žádost o vyjádření k stavebním úpravám
Starosta seznámil zastupitelstvo s Žádostí p. Zelenákové o vyjádření
k stavebním úpravám na domě Kvítkovice č.p. 11. Žádost včetně projektové
dokumentace je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 18/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice nemá námitek k stavebním úpravám na budově
Kvítkovice č. p. 11 za podmínek dodržení předložené projektové dokumentace
z 11 – 2020.
Výsledek hlasování

Pro: 4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 18/2022 bylo přijato.
3 e. Schválení Účetní závěrky obec Kvítkovice za rok 2021
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s účetní závěrkou obce Kvítkovice včetně
výsledku hospodaření obce Kvítkovice za účetní období 2021 sestavenou ke dni
31. 12. 2021 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 2021 s celkovými náklady ve výši
2 612 173,23 Kč a celkovými výnosy ve výši 3 428 382,45 Kč. Výsledek
hospodaření je zisk ve výši 816 209,22 Kč. Zisk ve výši 816 209,22 Kč navrhuje
převést na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejícího účetního období a
navýšit tak o tuto částku zůstatek tohoto účtu, který činí k 31.12.2021 –
2 398 502,26 Kč.
Návrh usnesení č. 19/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní závěrku obce Kvítkovice včetně
výsledku hospodaření obce Kvítkovice za účetní období 2021 sestavenou ke dni
31. 12. 2021 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 2021 sestavenou ke dni 31. 12. 2021, bez připomínek. Zisk ve
výši 816 209,22 Kč bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření
předcházejícího účetního období.
Výsledek hlasování

Pro: 4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 19/2022 bylo přijato.
3 f. Projednání cenové nabídky na zpevnění cesty na p. č. 400/46 v k. ú.
Kvítkovice
Starosta seznámil zastupitelstvo s cenovou nabídkou na zpevnění cesty na p. č.
400/46 v k. ú. Kvítkovice od fa Jan Kümmel, Dubné 3. za celkovou cenu
128 925,50 Kč s DPH.
Návrh usnesení č. 20/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje cenovou nabídku na zpevnění cesty
na p. č. 400/46 v k. ú. Kvítkovice u Lipí od firmy Jan Kümmel, Dubné 3, za cenu
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128 925,50 Kč, na které se budou podílet i vlastníci nemovitostí ke kterým vede
dotčená cesta. Pan A. P. a S. P. v poměru 40% a 60% obec.
Výsledek hlasování

Pro: 4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 20/2022 bylo přijato.

4. Různé:
Starosta seznámil zastupitelstvo s cenovou nabídkou pana Dolejška na letecké
snímky obce Kvítkovice pořízené v roce 2022.
Starosta seznámil zastupitelstvo s novou žádostí o dotace na vybudování sítě
DČOV.

5. Diskuse:

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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