Zápis číslo 5/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Kvítkovice
Datum
konání:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Ověřovatelé
zápisu:

Čas
18,00 hodin – 21,00 hodin
konání:
Stanislav Pecha, Stanomír Tomášek, Jana Bürgerová, Josef Hošner,
Petr Haňka
26.8.2020

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 jednání
Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení program jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Návrh Řádu hřbitova v Kvítkovicích
d. Návrh na dělení pozemku.
e. Návrh záměru pronajmout pozemky obce Kvítkovice
f. Žádost pana K. o prodej obecního pozemku
4. Různé
5. Diskuze
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

IV. Jednání dle schváleného programu zasedání
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3 a. Kontrola splněných úkolů
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s plněním úkolů dle zápisu č. 4/2020
ze zasedání zastupitelstva obce a vyhodnotil jednotlivé body.
Zápis z minulé schůze byl ověřen a je předložen k nahlédnutí.
3 b. Došlá korespondence
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s doručenou poštovní korespondencí.
Rozděleno dle působnosti, vyřízeno a založeno do sběračů.
Stavební úřad České Budějovice zaslal vyjádření k dotazu obce Kvítkovice na
vydání společného souhlasu se stavebním záměrem novostavby rodinného
domu na p. č. 14/1 v k.ú. Kvítkovice u Lipí.
Magistrát města České Budějovice žádal o doplnění stížnosti na rušení nočního
klidu, toto doplnění bylo dne 29.7.2020 Magistrátu České Budějovice dodáno
prostřednictvím datové schránky.
3 c. Návrh Řádu hřbitova v Kvítkovicích
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem Řádu hřbitova
v Kvítkovicích. Příloha č. 2.
Tento Řád hřbitova v Kvítkovicích byl dne 20.7.2020 schválen Krajským úřadem
Jihočeského kraje.
Návrh usnesení č. 23/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje Řád hřbitova v Kvítkovicích.
Příloha č. 3
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 23/2020 bylo přijato.
3 d. Návrh na dělení pozemku.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem na rozdělení parcely č. 401/7
v k.ú. Kvítkovice u Lipí dle přílohy č. 4 a její východní část převést na pozemek
určený k plnění funkce lesa.
Dělení pozemku č. 401/7 bylo odloženo.

3 e. Návrh záměru pronajmout pozemky obce Kvítkovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem záměru pronájmu
zemědělských pozemků obce Kvítkovice uvedené v příloze č. 5., protože
předchozí zastupitelstvo vypovědělo nájemní smlouvu s dosavadním
pronajimatelem ZD Skalka se sídlem v Lipí a tato smlouva končí k 30.9.2020.
Návrh usnesení č. 24/2020
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Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje záměr pronajmout zemědělské
pozemky obce Kvítkovice uvedené v příloze č. 5. Pozemky budou pronajaty
pouze v celku a pouze tomu, kdo bude na pozemcích řádně zemědělsky
hospodařit, tak aby nedocházelo k poškozování nebo znehodnocování
pozemků.
Záměr bude zveřejněn na úřední desce obce Kvítkovice a na elektronické
úřední desce obce Kvítkovice umožňující dálkový přístup, po dobu nejméně 15
dnů.
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 24/2020 bylo přijato.
3 f. Žádost pana K. o prodej obecního pozemku
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí pana K., bytem Kvítkovice ,
kterou podal dne 17.8.2020 na Obecní úřad Kvítkovice, kterou žádá o odprodej
pozemkové parcely č. 400/34 lesní pozemek výměře 17m2 dle geometrického
plánu č. 306 – 34/2020 ze dne 2.3.2020
Návrh usnesení č. 25/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č.
400/34 lesní pozemek výměře 17 m2 dle geometrického plánu č. 306 – 34/2020
ze dne 2.3.2020
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 25/2020 bylo přijato
Různé:
Starosta dne 20.7.2020 schválil rozpočtové opatření č.7/2020 –
zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Uspořádat veřejnou schůzi a seznámit občany s dotačním programem na
domácí čistírny odpadních vod 18.9.2020

4. Diskuse:
Vybudovat chodník od Nové zastávky ke hřbitovu.

Zapsal: Stanislav Pecha
Ověřovatele zápisu:
Josef Hošner, v.r. - člen zastupitelstva
Petr Haňka, v.r. – člen zastupitelstva
Zápis schválil:
Stanislav Pecha, v.r. - starosta
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