Zápis číslo 2/2021
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
30. 3. 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.
Doplnění programu jednání o bod 3.j Zrušení Usnesení č. 32/2020
Program zasedání: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení program jednání:
a. Kontrola splněných úkolů
b. Došlá korespondence
c. Vyhodnocení záměru obce Kvítkovice propachtovat
zem. pozemek
d. Žádost obce Dubné o dar na ZŠ a MŠ Dubné
e. Schválení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Dubné
f. Schválení návrhu projektové dokumentace na chodník
ke hřbitovu
g. Schválení projektu na osvětlení chodníku ke hřbitovu
h. Schválení zhotovitele na opravu rybníka Mělký
i. Výběr zhotovitele projektové dokumentace na
chodník ke hřbitovu
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. 1/2021
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.
Žádost o podporu Linky bezpečí.
Ministerstvo životního prostředí zaslalo oznámení o záměru vyhlášení
Chráněné krajinné oblasti Blanský les.
Správa CHKO Blanský les zaslala oznámení o záměru nové zonace CHKO
Blanský les.
Žádost pana K. o instalaci dopravního zrcadla u výjezdu z jejich nemovitostí.
Obec projedná možnosti instalace zrcadla.

3 c.

Vyhodnocení záměru obce Kvítkovice propachtovat zem. pozemek

Starosta seznámil zastupitelstvo obce se dvěma nabídkami na propachtování
zemědělského pozemku p. č. 698/32 trvalý travní porost o výměře 2701 m2,
které nyní otevřeme.
1. Nabídka od Zemědělského družstva Skalka, IČO 00109380, Lipí 13, 373 84 Dubné,
které nabízí 3 800,- Kč za ha.
2. Nabídka od pana Josefa Hošnera, který nabízí 2000,- Kč za ha.
Zastupitelstvo obce vyhodnotilo jako nejlepší nabídku na propachtování
zemědělského pozemku p. č. 698/32 trvalý travní porost o výměře 2701 m2 od
ZD Skalka, Lipí 13, IČO 00109380, za cenu 3800,- Kč za ha, to je 1 027 Kč za
rok.
ZD Skalka zajistí řádné obhospodařování výše uvedeného pozemku.
Návrh usnesení č. 3/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje propachtování
zemědělského
pozemku p. č. 698/32, trvalý travní porost o výměře 2701 m2, ZD Skalka , Lipí
13, IČO 00109380 za 1027 Kč za rok.
Výsledek hlasování

Pro: 4

Proti:

Zdržel se: 1

Usnesení č. 3/2021 bylo přijato.
3 d. Žádost obce Dubné o dar na ZŠ a MŠ Dubné
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s žádostí obce Dubné o finanční dar ve
výši 33 825,- Kč, tento dar bude použit na splácení úroků z půjčky na rozšíření
ZŠ Dubné, částka je rozpočtena na počet žáků naší obce, kteří navštěvují ZŠ
Dubné.
Návrh usnesení č. 4/2021
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Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje finanční dar pro obec Dubné ve výši
33 825,- Kč.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 4/2021 bylo přijato.
Zastupitelstvo obce Kvítkovice pověřuje starostu podepsáním darovací
smlouvy.
3 e. Schválení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Dubné
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s vyúčtováním výdajů na činnost
školských zařízení sloužící ZŠ a MŠ Dubné za rok 2020, které činí pro obec
Kvítkovice 18 250,- Kč.
Návrh usnesení č. 5/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje proplacení výdajů na činnost
školských zařízení sloužící ZŠ a MŠ Dubné za rok 2020 ve výši 18 250,- Kč.
Výsledek hlasování

Pro:5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 5/2021 bylo přijato.
3 f. Schválení návrhu projektové dokumentace na chodník ke hřbitovu
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem projektové dokumentace na
realizaci stavby chodníku od Nové zastávky ke hřbitovu dle grafické přílohy č. 2.
Návrh usnesení č. 6/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje návrh projektové dokumentace na
realizaci stavby chodníku od Nové zastávky ke hřbitovu dle grafické přílohy č. 2.
Výsledek hlasování

Pro:3

Zdržel se: 2

Proti:

Usnesení č. 6/2021 bylo přijato.
3 g. Schválení projektu na osvětlení chodníku ke hřbitovu
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem projektové dokumentace na
veřejné osvětlení chodníku od Nové zastávky ke hřbitovu dle grafické přílohy
č. 3. Projekt veřejného osvětlení bude součástí projektu na stavbu chodníku.
Návrh usnesení č. 7/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice schvaluje návrh projektové dokumentace na
veřejné osvětlení chodníku od Nové zastávky ke hřbitovu dle grafické přílohy
č. 3.
Výsledek hlasování

Pro: 3

Zdržel se: 2

Proti:

Usnesení č. 7/2021 bylo přijato.

3 h. Schválení zhotovitele na opravu rybníka Mělký
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Starosta seznámil zastupitelstvo obce s vyhodnocením nabídek na opravu
rybníka Mělký, kterou provedla hodnotitelská komise jmenovaná starostou ve
složení Gabriela Vaciková, Petra Humpálová, Silvie Skalová. Viz Příloha č. 4
Protokol o otevírání obálek a Protokol o jednání komise pro posouzení kvalifikace
a hodnocení nabídek a Vítězná nabídka.
Návrh usnesení č. 8/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice, na doporučení hodnotící komise, schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo k zakázce: Oprava rybníku „Mělký“ na p. č. 397/1
a 397/2 k. ú. Kvítkovice u Lipí CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0012406,
s účastníkem: František Pavlíček, Čimelice 226, 398 04 Čimelice,
IČ: 02045541, který nabídl cenu 1 387 454,99 Kč bez DPH, tj. 1 678 820,54 Kč
včetně DPH.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 8/2021 bylo přijato

3 i. Výběr zhotovitele projektové dokumentace na chodník ke hřbitovu
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s nabídkami na vypracování projektové
dokumentace na stavbu chodníku od Nové zastávky ke hřbitovu. Od firem DV
Tech s.r.o., IČO 08560293, Bambuleho 680, 373 72 Lišov, za cenu 165 165,- Kč
a AD Atelier, IČO 18272355, Riegrova 1756/51,370 01 České Budějovice, za
cenu 121 000,- Kč. Příloha č. 5.
Návrh usnesení č. 9/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice vybralo dodavatele projektové dokumentace na
stavbu chodníku od Nové zastávky ke hřbitovu a to firmu AD Atelier za cenu
121 000,- Kč. Příloha č. 5.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:

Usnesení č. 9/2021 bylo přijato
3.j

Zrušení Usnesení č. 32/2020
Starosta navrhl zrušit Usnesení č. 32/2020 o výběru zhotovitele projektové
dokumentace na stavbu chodníku od Nové zastávky ke hřbitovu, protože při
místním šetření byla zvolena jiná varianta řešení chodníku a to tak, že na chodník
bude navazovat přechod pro chodce a povede po levé straně silnice směrem
z Kvítkovic na Habří. V původní variantě vedl chodník po pravé straně a zde
nebylo možné umístit přechod pro chodce.

Návrh usnesení č. 10/2021
Zastupitelstvo obce Kvítkovice ruší Usnesení č. 32/2020 z výše uvedených
důvodů.
Výsledek hlasování

Pro: 5

Zdržel se:

Proti:
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Usnesení č. 10/2021 bylo přijato.
Různé:
Starosta dne 11. 2. 2021 schválil Rozpočtové opatření č.1/2021 a 23. 3. 2021
Rozpočtové opatření č. 2/2021 – zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
Projednání nové Obecně závazné vyhlášky obce, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
Projednání návrhu stavebního dozoru na opravu rybníka Mělký.

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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