Zápis číslo 5/2022
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
Jaroslav Hütter
Josef Hošner, Petr Haňka
24. 5. 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 programu o bod 3 f. Projednání
hospodaření v lesích. 3 g. Dodatečné žádosti o palivové dřevo

Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Žádost obce Dubné o finanční dar na ZŠ a MŠ Dubné
d. Žádost spolku Pro lepší obec Lipí o příspěvek na
dětský den
e. Projednání žádosti firmy Voltcom k projektové
dokumentaci na nové odběr. místo.
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. 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 zaslala Protokol o kontrole vodovodu Kvítkovice.
Výsledek rozborů splnil všechny stanovené ukazatele a limity vyhlášky č.
252/2004 Sb.
Krajský úřad vydal Rozhodnutí o povolení provozování jímacích zařízení vrtů
VH1 a VH2 obcí Kvítkovice.
Mag. Města Č.B. zaslal sdělení o rozhodnutí schválení stavebního záměru
Rodinný dům na p. č. 417/1 v k. ú. Kvítkovice u Lipí nabylo právní moci.
3 c. Žádost obce Dubné o finanční dar na ZŠ a MŠ Dubné
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Žádostí obce Dubné o finanční dar na
ZŠ a MŠ Dubné, která je určena na pokrytí nákladů se splácením úroků z půjčky
na opravu ZŠ Dubné. Výše daru připadající na obec Kvítkovice dle vyúčtování je
7 183,- Kč
Návrh usnesení č. 13/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje finanční dar pro obec Dubné určený na
splácení úroků z půjčky na opravu ZŠ Dubné ve výši 7 183,- Kč.
Výsledek hlasování

Pro: 4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 13/2022 bylo přijato
3 d. Žádost spolku Pro lepší obec Lipí o příspěvek na dětský den
Starosta seznámil zastupitelstvo s Žádostí spolku Pro lepší obec Lipí o finanční
dar na pořádání dětského dne, který se bude konat dne 11. 6. 2022 v Lipí.
Návrh usnesení č. 14/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje finanční dar pro spolek Pro lepší obec
Lipí na pořádání dětského dne, který se bude konat dne 11. 6. 2022, ve výši
4 000,- Kč
Výsledek hlasování

Pro: 4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 14/2022 bylo přijato.
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3 e. Projednání žádosti firmy Voltcom k projektové dokumentaci na nové odběr.
místo
Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí firmy Voltcom o vyjádření obce
Kvítkovice k projektové dokumentaci na nové odběrné místo na p. č. 120/2. Firma
Voltcom dále zaslala návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. CB-001030067067/004-ASE na p. č. 1001/1, 961/3 a 961/4 v k. ú.
Kvítkovice u Lipí, které jsou ve vlastnictví obce Kvítkovice. Smlouva bude mezi
obcí Kvítkovice a firmou EG.D která provozuje distribuční síť.
Návrh usnesení č. 15/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice souhlasí s projektovou dokumentací na připojení
nového odběrného místa na p. č. 120/2 v k. ú. Kvítkovice u Lipí a schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí č. CB-001030067067/004-ASE.
Výsledek hlasování

Pro: 4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 15/2022 bylo přijato.

3 f. Projednání hospodaření v lesích
Projednání s pane Hütterem ohledně výtek pana Cypra ke stavu hospodaření
v lesích, která vznikla nepříliš utěšenou situací způsobenou kůrovcovou
kalamitou a nedostatkem pracovních sil ohledně covidu. Zastupitelstvo se
dohodlo s odborným lesním hospodářem na vylepšení současného stavu,
vytěžením vybraných částí lesa a pěstební činností, které navrhl pan Hütter po
dohodě se zastupitelstvem obce. Předložil plán pěstební činnosti a těžeb na
letošní rok.
3 g. Žádosti o palivové dřevo
Starosta seznámil zastupitelstvo s dodatečnými žádostmi o palivové dřevo.
Návrh usnesení č. 16/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje dodatečné žádosti o palivové dřevo.
Pozastavuje se příjem nových žádostí o palivové dřevo s ohledem na
požadavky, které jsou podané na letošní rok.
Výsledek hlasování

Pro: 4

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 16/2022 bylo přijato.
4. Různé:
Starosta seznámil zastupitelstvo s finančními náklady na přeložku kabelu.
Starosta dne 30. 4. 2022 schválil rozpočtové opatření obce Kvítkovice č.
3/2022.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Pan Ing. Ludvík Čermák jako odborný dozor nad provozováním vodovodu obce
Kvítkovice se seznámil s výsledky kontroly KHS a Rozhodnutím Krajského úřadu
Jihočeského kraje o povolení provozování jímacích zařízení vrtů VH1 a VH2.
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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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