Zápis číslo 8/2021
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
29. 9. 2021

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 d. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Kvítkovice a EG. D a.s.
Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Návrh kumulativního rozpočtu na opravu rybníka
Mělký
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.

Kontrola splněných úkolů
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s plněním úkolů dle zápisu č. 7/2021
ze zasedání zastupitelstva obce a vyhodnotil jednotlivé body.
Zápis z minulé schůze byl ověřen a je předložen k nahlédnutí.

3 b.

Došlá korespondence
Ministerstvo životního prostředí zaslalo Usnesení o zastavení řízení o podaném
rozkladu proti rozhodnutí MŽP.
Voltcom s.r.o. zaslal žádost o stanovisko k projektové dokumentaci.
Magistrát města Č.B. zaslal souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského
půdního fondu.
Magistrát města Č.B zaslal Rozhodnutí o dočasném odnětí pozemku z plnění
funkce lesa.

3 c.

Návrh kumulativního rozpočtu na opravu rybníka Mělký
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem kumulativního rozpočtu na opravu
rybníka Mělký, který je závazný pro výpočet dotace na opravu rybníka Mělký. Viz
Příloha č. 2

Návrh usnesení č. 24/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje kumulativní rozpočet na opravu rybníka
Mělký dle Přílohy č. 2
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 24/2021 bylo přijato.

3 d.

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Kvítkovice a EG. D a.s.
Firma Voltcom zaslala Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene – souhlas umístěním distribuční sítě. Jedná se o vybudování
nového odběrného místa na p. č. 120/2 v k. ú. Kvítkovice u Lipí, distribuční vedení
povede přes p. č. 1001/4 a 961/4 v k. ú. Kvítkovice u Lipí, v majetku obec
Kvítkovice. Viz Příloha č. 3

Návrh usnesení č. 25/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene, mezi obcí Kvítkovice a EG. D, a.s., Lidická 1873/36,
černé Pole, 602 00 Brno. Viz příloha č. 3
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 25/2021 bylo přijato.
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IV. Různé:
Po dohodě s Odborným lesním hospodářem byl dohodnut termín na přesázení
stromků z p. č. 401/7 v k. ú. Kvítkovice u Lipí konec května 2022.

4. Diskuse:

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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