Zápis číslo 9/2021
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, Josef Hošner,
Petr Haňka
26. 10. 2021

Ing. Ludvík Čermák, Radim Tomášek
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. Návrh o doplnění programu jednání o bod
3. f. Návrh na rekultivaci území po ilegální těžbě vltavínů
3. g Návrh na zrušení výběrového řízení na zhotovitele opravy rybníka Mělký
Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Žádost o stanovisko k stavbě
d. Návrh Smlouvy o partnerství
e. Návrh na místní úpravu dopravního provozu
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.

3 b.

Kontrola splněných úkolů
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s plněním úkolů dle zápisu č. 8/2021 ze
zasedání zastupitelstva obce a vyhodnotil jednotlivé body.
Zápis z minulé schůze byl ověřen a je předložen k nahlédnutí.
Došlá korespondence
Magistrát města ČB vydal povolení k dopravnímu napojení p. č. 120/2, 120/1, a
19/3 v k. ú. Kvítkovice u Lipí na pozemní komunikaci silnice č. III/14319.
Magistrát města ČB zaslal Oznámení o konání společného jednání o Návrhu
územního plánu Kvítkovice dne 4. listopadu 2021 v 10 hodin v zasedací
místnosti zastupitelstva města, nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1.
Magistrát města ČB – Stavební úřad vydal Usnesení o zastavení řízení ve věci
nepovolené stavby ze dne 9. 1. 2021.
Magistrát města ČB vydal Závazné stanovisko souhlas s trvalým odnětím půdy
ze zemědělského půdního fondu.

3 c. Žádost o stanovisko k stavbě
Starosta seznámil zastupitelstvo s plány Novostavby společenských prostor
penzionu – Kvítkovice a dopravnímu napojení p. č. 67 novým vjezdem
z komunikace č. p. 992. viz. Příloha č. 2
Návrh usnesení č. 26/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice bylo seznámeno s
plány Novostavby
společenských prostor penzionu – Kvítkovice a souhlasí s dopravnímu napojení
p. č. 67 novým vjezdem z komunikace č. p. 992. viz Příloha č. 2
Napojení bude na stávající travnatou cestu p. č. 992, která se může zatěžovat
pouze tak, aby nedocházelo k jejímu poškození.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 26/2021 bylo přijato.
3 d. Návrh Smlouvy o partnerství
Destinační společnost Českobudějovicko – Hlubocko, z. s. se sídlem
Masarykova 35, Hluboká nad Vltavou, žádá obec Kvítkovice o partnerství a
spolupráci v oblasti turistického ruchu. Z tohoto partnerství nevznikají pro obce
žádné finanční závazky. Viz. Smlouva o partnerství.

2

Návrh usnesení č. 27/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje smlouvu o Partnerství mezi DS
Českobudějovicko – Hlubocko, Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou a
obcí Kvítkovice. Viz. Příloha č. 3
Výsledek hlasování

Pro:

Zdržel se:

Proti: 5

Usnesení č. 27/2021 bylo přijato.
3 e. Návrh na místní úpravu dopravního provozu
Starosta seznámil zastupitelstvo se stanoviskem Magistrátu města České
Budějovice, Odboru dopravy k žádosti o instalaci zrcadla na návsi v obci
Kvítkovice a stanovuje místní trvalou úpravu provozu na pozemní komunikaci
veřejnou vyhláškou. Viz. Příloha 4
Návrh usnesení č. 28/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje místní trvalou úpravu provozu na
pozemní komunikaci veřejnou vyhláškou. Viz. Příloha č. 4
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 28/2021 bylo přijato.

3. f. Návrh na rekultivaci území po ilegální těžbě vltavínů
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem na rekultivaci území zničeného
ilegální těžbou vltavínů na pozemku č. 400/9 v k. ú. Kvítkovice u Lipí, pozemek
určený k plnění funkce lesa. Pozemek o rozloze cca 3 500 m2 bude vykácen a
na návrh CHKO Blanský les realizována výstavba 3 tůní. Na zbylém území se
zahrnou jámy po ilegální těžbě vltavínů, jako konečná úprava se provede
vyrovnání terénu sedimentem z rybníka Mělký.
Návrh usnesení č. 29/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje rekultivaci části pozemku č. 400/9 v
k. ú. Kvítkovice u Lipí dle Přílohy č. 5.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 29/2021 bylo přijato.
3. g. Návrh na zrušení výběrového řízení na zhotovitele opravy rybníka Mělký
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem na zrušení výběrového řízení na
opravu rybníka Mělký, z důvodu odstoupení firmy Pavlíček od podepsané
smlouvy o dílo.
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Návrh usnesení č. 30/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje zrušení výběrového řízení na
zhotovitele opravy rybníka Mělký.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 30/2021 bylo přijato.
IV. Různé:
Dne 24. 10. 2021 proběhl kontrolní den na vodojemu vodovodu obce Kvítkovice za
účasti pana ing. Ludvíka Čermáka, Josefa Hošnera a Radima Tomáška. Při kontrolním
dnu byla předána správa na vodojemu obce Kvítkovice. Z kontrolního dne je pořízen
zápis, který je založen na obci.
Starosta dne 14. 9. 2021 schválil Rozpočtové opatření č. 7 – zastupitelstvo vzalo na
vědomí.
Svolat schůzi s budoucími majiteli DČOV, které budeme informovat o dalším postupu
ohledně výstavby a jejich finanční spoluúčasti. 12.11. 2021 od 18hod.
Chodník ke hřbitovu.
Přidat do územního plánu výstavbu budoucích chodníků. Chodník ke hřbitovu,
prodloužení chodníku směrem na Čakovec a chodník od zrcadla směrem na rozcestí
(točna).
Možnost zavést v obci zónu s omezenou rychlostí na 30 km/hod.
Na 12. až 14. listopad je objednán velkoobjemový kontejner.
Rozpočet na zpevnění cesty na p. č. 400/46 od pana Jana Kümmela 113 982,- Kč
včetně DPH.

4. 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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