Zápis číslo 1/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Kvítkovice
Datum
konání:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Ověřovatelé
zápisu:

Čas
18:00 hodin – 20:00 hodin
konání:
Stanomír Tomášek,, Petr Haňka, Josef Hošner,
Stanislav Pecha,Jana Burgerová
Ing. Ludvík Čermák
Josef Hošner, Petr Haňka
27. 1. 2022

I. Prohlášení o řádném svolání ZO Kvítkovice:
Místostarosta Stanomír Tomášek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno
z hlediska
potřeby řešení následujících bodů a projednání navrhovaného
programu.
II. Prohlášení o usnášeníschopnosti:
Místostarosta dle prezenční listiny Příloha č.1 shledal, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné a určil Josefa Hošnera a Petra Haňku ověřovateli zápisu a
zapisovatelem Stanomíra Tomáška. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy.
Výsledek hlasování

Pro: 3

Zdržel se:

Proti:

III. Schválení programu jednání:
Místostarosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval k
připomínkám a doplnění programu. Doplnění o bod 3 d. Schválení žádostí na
palivové dřevo pro rok 2022.
Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Návrh Vnitřní organizační směrnice č. 1/2022 pro
vedení účetnictví
4. Různé
5. Diskuze
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování

Pro: 3

Zdržel se:

Proti:
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IV. Jednání dle schváleného programu zasedání

3 a.

Kontrola splněných úkolů
Místostarosta seznámil obecní zastupitelstvo s plněním úkolů dle zápisu č.
11/2021 ze zasedání zastupitelstva obce a vyhodnotil jednotlivé body.
Zápis z minulé schůze byl ověřen a předložen k nahlédnutí.

3 b.

Došlá korespondence
Magistrát města oznámil zahájení řízení o udělení souhlasu s hydrogeologickým
průzkumným vrtem na p. č. 471/51 v k. ú. Kvítkovice u Lipí
Podaná připomínka:V okoli budoucího vrtu jsou studny občanů, požadujeme
ohledy na tyto vodní zdroje.
Oznámení o vystavení návrhu Komplexní pozemkové úpravy Čakovec.
Oznámení o zahájení společného řízení na povolení stavby rodinného domu
s garáží na p. č. 417/1
Na toto oznámení není možno uplatnit připomínky vzhledem k promeškání
termínu zástupcem obce.
Oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu projednání stavby
chodníku Kvítkovice na p. č. 961/1 a 961/3.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí i s termínem.

3 c. Návrh Vnitřní organizační směrnice č. 1/2022 pro vedení účetnictví
Místostarosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem Vnitřní organizační
směrnice č. 1/2022 pro vedení účetnictví. Příloha č. 2
Návrh usnesení č. 1/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje Vnitřní organizační směrnice č. 1/2022
pro vedení účetnictví. Příloha č. 2
Výsledek hlasování

Pro: 3

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 1/2022 bylo přijato.se zpětnou platností 1.1.2022
3 d. Schválení žádostí na palivové dřevo pro rok 2022
Místostarosta seznámil zastupitelstvo se seznamem žádostí o palivové dřevo
pro rok 2022 v celkové výši 116m3. Příloha č. 3
Návrh usnesení č. 2/2022
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje přidělení palivového dřeva na rok 2022
dle Přílohy č. 3.
Výsledek hlasování

Pro: 3

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 2/2022 bylo přijato.
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4. Různé:
a--Místostarosta seznámil zastupitelstvo s probíhající opravou rybníka Mělký.
b--Byla objednána pasportizace veřejného osvětlení.
Host: Ludvík Čermák důvod-vodní hospodaření -správce vodovodu, kontrola předání
objektu, kontrola zápisů-kontrola měření a úvod do nového roku- atd. Zkoušky
měření budou objednány.

5. Diskuse:
Zapsal: Stanomír Tomášek
Ověřovatelé zápisu:
Josef Hošner, v.r. – člen zastupitelstva
Petr Haňka v.r. – člen zastupitelstva
Zápis schválil:
Stanomír Tomášek, v.r. – místostarosta
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