Zápis číslo 6/2020
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
29.9.2020

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

Proti:

Zdržel se:

III. Schválení programu jednání:
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval k
připomínkám a doplnění programu.
Doplnění programu jednání o bod 3. f. Záměr obce Kvítkovice pronajmout
pozemek č. 698/32
Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení program jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Vyhodnocení nabídek na pronájem obecních
pozemků
d. Vyhodnocení nabídek na prodej obecního pozemku
e. Projednání stavebního záměru
4. Různé
5. Diskuze
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje program jednání.
Výsledek hlasování

Pro:5

Proti:

Zdržel se:

IV. Jednání dle schváleného programu zasedání
1

3 a. Kontrola splněných úkolů
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s plněním úkolů dle zápisu č. 5/2020
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.
3 c. Vyhodnocení nabídek na pronájem obecních pozemků
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s tím, že do 21. 9. 2020, kdy by
nejzazší termín propodání nabídek na pronájem zemědělských pozemků
obce Kvítkovice dle záměru schváleného usnesením č. 24/2020 přišli tři
nabídky, které budou nyní otevřeny.
Návrh usnesení č. 26/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice vybralo jako vítěze záměru na pronájem
zemědělských pozemků ZD Skalka, Lipí 13, 37384 Dubné podle záměru
schváleného usnesením č. 24/2020.
Zastupitelstvo obce Kvítkovice vybralo výše uvedenou firmu z důvodu
dlouhodobých dobrých zkušeností s obhospodařováním zemědělských
pozemků.
Před uzavřením nové pachtovní smlouvy budou pozemky uvedeny do
původním stavu předchozím pachtýřem.
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 26/2020 bylo přijato.
3 d. Vyhodnocení nabídek na prodej obecního pozemku.
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s jedinou nabídkou na odkup pozemku dle
záměru schváleného usnesení č. 25/2020, pozemková parcela č. 400/34 lesní
pozemek o výměře 17m2 dle geometrického plánu č. 306 – 34/2020 ze dne 2. 3.
2020.
Usnesení je odloženo na příští zasedání obce.
3 e. Projednání stavebního záměru
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se stavební záměrem pana Lavičky na
opravu domu Kvítkovice č.p. 22. Příloha č. 2
Návrh usnesení č. 27/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje stavební záměr na opravu domu
Kvítkovice č.p. 22 dle projektové dokumentace. Příloha č. 2
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Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 27/2020 bylo přijato.
3 f. Záměr obce Kvítkovice pronajmout pozemek č. 698/32
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se záměrem pronajmout pozemkovou
parcelu č. 698/32 vk.ú. Kvítkovice u Lipí, trvalý travní porost o výměře 2701 m2.
Návrh usnesení č. 28/2020
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje záměr pronajmout pozemkovou parcelu
č. 689/32 v k.ú. Kvítkovice u Lipí, trvalý travní porost o výměře 2701 m2.
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. 28/2020 bylo přijato
Různé: Starosta dne 31. 8. 2020 schválil rozpočtové opatření č.8/2020 –
zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Bylo projednáno opakované porušování nočního klidu ze strany paní K.za účasti paní
V. a Z., které informovaly o opakovaném rušení nočního klidu po 22 hodině pořádáním
svateb a večírků s hlasitou hudbou. Při osobní jednání mezi paní V. a paní K. prý bylo
paní V. doporučeno na víkendy odjíždět mimo Kvítkovice.
Starosta doporučil při opakovaném rušení nočního klidu volat policii ČR.
Obecní úřad vyvolá opakované jednání s paní Kateřinou Makrlíkovou Kadlecovou.

4. Diskuse: Oprava lesních cest,
Nabídka projektu na stavbu chodníku ke hřbitovu
Oprava kanálu u Haňků

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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