Zápis číslo 4/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Kvítkovice
Datum
konání:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Ověřovatelé
zápisu:

Čas
18,00 hodin – 22,00 hodin
konání:
Stanislav Pecha, Stanomír Tomášek, Jana Bürgerová, Josef Hošner,
Petr Haňka
29.6.2020

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.
Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení program jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Návrh pojištění majetku obce Kvítkovice
d. Projednání územní působnosti Blanský les – Netolicko
e. Návrh na úpravu ochranných pásem vodního zdroje
f. Žádost o zřízení vodovodní přípojky
g. Žádost ZD Skalka
h. Návrh na úpravu prodejní ceny dřeva
ch. Žádost o přidělení hrobových míst na hřbitově
Kvítkovice
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. 3/2020
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.
Na úřední desce Magistrátu města České Budějovice a Obecního úřadu
Kvítkovice je do 27. července vyvěšen návrh zadání Územního plánu obce
Kvítkovice. Každý může uplatnit své připomínky (§ 47 odst. (2) stavebního
zákona). K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 21. 5. 2020
usnesením č. 106/2020/ZK-27 rozdělení dotací v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2020 a obci Kvítkovice byla schválena dotace
ve výši 250 000,- Kč na opravu kanalizace pod rybníkem Hliňák.
Stavební úřad České Budějovice vydal dne 7.5. 2020 společný souhlas se
stavebním záměrem novostavby rodinného domu na p.p. 14/1 v k.ú. Kvítkovice
u Lipí.
Stavební úřad vydal společný souhlas bez vyjádření obce Kvítkovice. Obec
bude žádat o zdůvodnění vydaného souhlasu.
Byla podána opakovaná stížnost na rušení nočního klidu hlasitou hudební
produkcí, zpěvem a hlasovými projevy a to opakovaně 13.6.a 20.6. 2020.
Stížnost byla již dvakrát řešena domluvou na Obecním úřadě Kvítkovice,
z důvodů, že obec nemá zřízenou přestupkovou komisi podstoupí stížnost
Magistrátu města České Budějovice.
3 c. Návrh pojištění majetku obce Kvítkovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s upravenou nabídkou na pojištění
majetku obce Kvítkovice od Hasičské vzájemné pojišťovny a.s.
Návrh usnesení č. 16/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje návrh na pojištění majetku obce
Kvítkovice od Hasičské vzájemné pojišťovny. Příloha č. 2
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 16/2020 bylo přijato.
Zastupitelstvo obce Kvítkovice pověřuje starostu podepsáním nové pojistné
smlouvy na majetek obce Kvítkovice s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou dle
přílohy č. 2
3 d. Projednání územní působnosti MAS Blanský les – Netolicko
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Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí Místní akční skupiny Blanský
les – Netolicko.p.s. o zařazení obce Kvítkovice do územní působnosti MAS
Blanský les – Netolicko. Stím to souhlasem nevznikají pro obce Kvítkovice
žádné závazky.
Návrh usnesení č. 17/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje zařazení obce do územní působnosti
MAS Blanský les – Netolicko o.p.s.
Výsledek hlasování

Pro: 4

Zdržel se: 1

Proti:

Usnesení č. 17/2020 bylo přijato.
3 e. Návrh na úpravu ochranných pásem vodního zdroje
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem na úpravu ll. vnitřního
ochranného pásma vodního zdroje vodovodu Kvítkovice, tento návrh byl
projednán s RNDr Paštykou, který původní ochranná pásma vytyčoval. Úprava
by se týkala parcely č. 401/7 v k.ú. Kvítkovice u Lipí a její geometrické rozdělení
na východní část, která bude vysázela listnatými dřevinami (dub, javor a
podobně) na podzim 2020 a západní část která by se vyjmula z ll. vnitřního
ochranného pásma kde budou vysázeny ovocné stromy (jabloně hrušně, švestky
třešně a jeřabiny). Příloha č.3
Návrh usnesení č. 18/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje návrh na úpravu ll. vnitřního
ochranného pásma na parcele č. 401/7 dle přílohy č. 3
Pan Haňka nesouhlasí s návrhem usnesení z důvodu účelovosti pro zakrytí
přechozích chybných rozhodnutích.
Výsledek hlasování

Pro:1

Zdržel se: 1

Proti: 3

Usnesení č. 18/2020 nebylo přijato.
3 f. Žádost o zřízení vodovodní přípojky
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí pana Ch., bytem Kvítkovice 23 o
zřízení přípojky na obecní vodovod Kvítkovice na parcele číslo 120/2 v k.ú.
Kvítkovice u Lipí. Příloha č. 4
Návrh usnesení č. 19/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje připojení parcely č. 120/2 v k.ú.
Kvítkovice u Lipí na vodovod Kvítkovice za podmínek, že přípojka bude zřízena
odbornou firmou podle podmínek stanovených obcí Kvítkovice. Obec Kvítkovice
vymění přívodní vedení vodovodu na parcelu 120/2 v k.ú. Kvítkovice u Lipí.
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 19/2020 bylo přijato.
Zastupitelstvo obce Kvítkovice pověřuje p. Hošnera zasláním odpovědi.
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3 g. Žádost ZD Skalka
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí ZD Skalka o možnost odběru
vody s obecního vodovodu Kvítkovice v množství cca 500 až 600 m3 za rok.
Zastupitelstvo obce Kvítkovice nepovoluje odběr vody z obecního vodovodu z
důvodu malého množství vody v obecních vrtech po posledním měření.

3 h. Návrh na úpravu prodejní ceny palivového dřeva
Starosta navrhl upravit prodejní cenu palivového dřeva v dlouhém na 350Kč za
m3 a samovýrobu dřeva na 150 Kč za m3 pro místní obyvalele.
Návrh usnesení č. 20/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje prodejní cenu palivového dřeva pro
místní obyvatele v dlouhém na 350 Kč za m3 a samovýrobu dřeva na 150Kč za
m3.
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 20/2020 bylo přijato.
3 ch. Žádost o přidělení hrobových míst na hřbitově Kvítkovice
Starosta seznámil zastupitelstvo obce Kvítkovice se dvěma žádostmi o pronájem
hrobových míst na hřbitově v Kvítkovicích a to žádost pana Daniela Bednáře,
Habří a pana Šulisty, Habří.
Návrh usnesení č. 21/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje pronájem urnových míst panu Danielu
Bednářovi Habří a panu Šulistovi, Habří. Hrobové místa budou přidělena.
Výsledek hlasování

Pro:4

Zdržel se:

Proti: 1

Usnesení č. 21/2020 bylo přijato.
Různé:
Byla podepsána smlouva s panem Zdeňkem Kubatou na likvidaci bioodpadu
v kompostárně ve Vrábči za cenu 300Kč za tunu.
Byla podaná žádost na Krajský úřad Jihočeského kraje o změnu v plánu rozvoje
vodovodů a kanalizace pro Jihočeský kraj, obec Kvítkovice o možnost řešit
čištění odpadních vod domácími čističkami odpadních vod, tak i centrální ČOV.
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4. Diskuse:
Starosta navrhl zastupitelstvu na příští rok vybudovat chodník od Nové
zastávky ke hřbitovu z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců na okresní silnici.
Je nutné zjistit proveditelnost stavby chodníku a poté zajistit plán a stavební
povolení.
Oprava KD s nástavbou 1. patra nad sálem KD.

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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