Zápis číslo 6/2021
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
3. 8. 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.
Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu jednání:
a. Došlá korespondence
b. Projednání výsadby stromků na p. č. 407/1
4. 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. Došlá korespondence
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s doručenou poštovní korespondencí.
Rozděleno dle působnosti, vyřízeno a založeno do sběračů.
Žádost manželů R. Starosta zašle souhlasné vyjádření.
Ministerstvo životního prostředí – Rozhodnutí o námitce obce Kvítkovice.
Obec podá rozklad proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.

3 b.

Projednání výsadby stromků na p. č. 407/1

Starosta nechal osázet p. č. 407/1 v k. ú. Kvítkovice u Lipí, ostatní plocha, 350 stromků
lesních dřevin (buk, lípa javor, olše, dub atp.) bez souhlasu zastupitelstva.
Starosta zajistí nápravu tak, že nejpozději do konce listopadu t.r. budou prokazatelně
přesázeny včetně opor a krytů proti okusu dle pokynů Odborného lesního hospodáře
do lesů obce Kvítkovice. Toto bude provedeno do bez dalších nákladů obce.

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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