Obec Velké Chvojno
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno
Zápis
Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno,
konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 17,00 hodin starostou obce Václavem Svobodou („dále jako
„předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Informace podle
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Velké Chvojno
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.6. 2015 do 29.6.
2015. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Nepřítomen: Ing. Procházka
Omluven: p. Bílek
*

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Irenu Horáčkovou a paní Hedviku
Kešnerovou a zapisovatelem pana Ing. Josefa Schmiedera. K návrhu byly vzneseny
žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno určuje ověřovateli zápisu paní Irenu Horáčkovou
a paní Hedviku Kešnerovou a zapisovatelem Ing. Josefa Schmiedera.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti

*

*

0

Zdrželi se 0

*

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu byly vzneseny požadavky na doplnění předsedajícím a to o doplnění bodu č.
18, za b) schválení prodeje p.p.č. 364/14 v k.ú. Velké Chvojno. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Stanovisko sděleno nebylo.
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Předsedající dal hlasovat o návrhu programu, tak jak byl předložen a doplněn:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje program 6. Zasedání zastupitelstva
obce tak jak byl navržen a doplněn.

1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Kontrola plnění usnesení
5) a) schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření
účetní závěrky obce Velké Chvojno
b) schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky
6) a) Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření
účetní závěrky MLS
b) schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
7) Schválení rozpočtu MLS pro rok 2015
8) Schválení protokolu č. 1/2015 Mateřské školy a protokolu č. 2/2015
Základní školy o výsledku veřejnosprávní kontroly a účetní závěrky po.
9) Schválení Odpisového plánu DHM na rok 2015 ZŠ Velké Chvojno
10) Schválení – souhlas po. ZŠ Velké Chvojno k přijímání peněžních darů
účelově neurčených do výše 2000,- Kč od školního roku 2014/15
11) Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ Domeček Velké
Chvojno
12) Schválení rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Velké Chvojno
13) Schválení povolení výjimky z počtu žáků ZŠ na školní rok 2015/2016
14) Schválení smlouvy o provedení účetní závěrky za rok 2015
15) Schválení výsledků výběrového řízení v koncesním řízení malého
rozsahu „Výběr provozovatele vodohospodářského majetku obce
Velké Chvojno“.
16) Schválení rozpočtového opatření č. 1/2015
17) Schválení pronájmu části pozemku č. 357/11 v k.ú. Velké Chvojno
18) a) Schválení prodeje pozemku č. 169/2 v k.ú. Malé Chvojno
b) Schválení prodeje pozemku č. 364/14 v k.ú. Velké Chvojno
19) Diskuse
20) Závěr

Dostavil se zastupitel Ing. Procházka
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

2

*

Zdrželi se 0

Kontrola plnění usnesení
Předsedající vyzval kontrolní výbor k předložení vyhodnocení plnění usnesení z 5. zasedání
zastupitelstva. Plnění usnesení přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Vojtěch Krepindl.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje vyhodnocení plnění usnesení z 5. zasedání
ZO předložené kontrolním výborem.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti

*

*

0

Zdrželi se 0

*

5a) Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky
obce Velké Chvojno
Předsedající předložil ke schválení zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření
účetní závěrky obce Velké Chvojno za rok 2014. Zpráva předložena v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje hospodaření Obce Velké Chvojno za rok 2014
a „Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky o výsledcích přezkoumání
hospodaření ke 31.12.2014 Obce Velké Chvojno“.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

5b) Schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky
Předsedající předložil ke schválení závěrečný účet obce a účetní závěrku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje závěrečný účet obce a účetní závěrku za rok
2014.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti 0
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Zdrželi se 0

*

*

*

6a) Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky
MLS
Předsedající předložil ke schválení zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření
účetní závěrky Mikroregionu Labské skály za rok 2014. Zpráva předložena v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje hospodaření Mikroregionu Labské skály za
rok 2014 a „Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky o výsledcích
přezkoumání hospodaření ke 31.12.2014 MLS“.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

6b) Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky MLS
Předsedající předložil ke schválení závěrečný účet a účetní závěrku MLS.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku MLS
za rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

*
*
*
7) Schválení rozpočtu MLS pro rok 2015
Předsedající předložil k projednání Rozpočet Mikroregionu Labské skály pro rok 2015.
Rozpočet předložen v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly - nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Rozpočet Mikroregionu Labské skály pro rok
2015, tak jak byl předložen.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

8) Schválení protokolu č. 1/2015 Mateřské školy a protokolu č. 2/2015 Základní školy o
výsledku veřejnosprávní kontroly a účetní závěrky příspěvkových organizací.
Předsedající předložil ke schválení závěrky Mateřské školy Domeček a Základní školy Velké
Chvojno za rok 2014 a závěrečný účet příspěvkových organizací MŠ a ZŠ za rok 2014.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje protokol č. 1/2015 Mateřské školy Domeček
Velké Chvojno a protokol č. 2/2015 Základní školy Velké Chvojno o výsledku
veřejnosprávní kontroly za rok 2014 a účetní závěrku příspěvkových organizací.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

9) Schválení odpisového plánu DHM na rok 2015 ZŠ Velké Chvojno
Předsedající předložil ke schválení odpisový plán DHM na rok 2015 Základní školy Velké
Chvojno. Odpisový plán přiložen v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje odpisový plán DHM na rok 2015 Základní
školy Velké Chvojno tak jak byl předložen.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Proti 0

5

Zdrželi se 0

10) Schválení – souhlas příspěvkové organizaci ZŠ Velké Chvojno k přijímání peněžních
darů účelově neurčených do výše 2000,- Kč od školního roku 2015/2016
Předsedající předložil ke schválení – souhlasu příspěvkové organizaci ZŠ Velké Chvojno
k přijímání peněžních darů účelově neurčených do výše 2000,- Kč od školního roku
2015/2016. Jedná se především o příspěvky rodičů na např. pracovní sešity, školní potřeby a
materiály, dopravu, úhradu zájmových útvarů apod.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje přijímání peněžitých darů účelově neurčených
do výše 2000,- Kč od školního roku 2015/2016 Základní školou Velké Chvojno
příspěvkovou organizací.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

11) Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ Domeček Velké Chvojno
Předsedající předložil k projednání schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ
Domeček Velké Chvojno, s výsledkem hospodaření +6.841,01 Kč. Navrhuje hospodářský
výsledek dle žádosti převést do rezervního fondu.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje hospodářský výsledek MŠ Domeček a
schvaluje převedení zisku do rezervního fondu ve výši 6.841,01 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

12) Schválení rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Velké Chvojno
Předsedající předložil k projednání schválení rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Velké
Chvojno, s výsledkem hospodaření +396.851,98 Kč. Navrhuje hospodářský výsledek dle
žádosti rozdělit do fondu odměn ve výši 200.000,- Kč a do rezervního fondu ve výši
196.851,98 Kč.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
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Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje hospodářský výsledek ZŠ Velké Chvojno a
schvaluje rozdělení zisku do fondu odměn ve výši 200.000,- Kč a do rezervního fondu ve
výši 196.851,98 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

13) Schválení povolení výjimky z počtu žáků na školní rok 2015/2016
Předsedající předložil k projednání schválení žádosti o povolení výjimky z počtu žáků
Základní školy Velké Chvojno na školní rok 2015/2016. Žádost o povolení přiložena v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje výjimku z počtu žáků v Základní škole Velké
Chvojno na školní rok 2015/2016.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

14) Schválení smlouvy o provedení účetní závěrky za rok 2015
Předsedající předložil k projednání Smlouvu o provedení auditu účetní závěrky a vykonání
přezkoumání hospodaření za rok 2015 s firmou Auditor ADaKa s.r.o., se sídlem
Veleslavínova 1957/10, 400 11 Ústí nad Labem. Smlouva předložena v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly - nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje uzavření Smlouvy o provedení auditu účetní
závěrky a vykonání hospodaření za rok 2015 s firmou Auditor ADaKa s.r.o, se sídlem
Veleslavínova 1957/10, 400 11 Ústí nad Labem a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Proti 0
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Zdrželi se 0

15) Schválení výsledků výběrového řízení v koncesním řízení malého rozsahu „Výběr
provozovatele vodohospodářského majetku obce Velké Chvojno“
Předsedající předložil ke schválení výsledky výběrového řízení v koncesním řízení malého
rozsahu „Výběr provozovatele vodohospodářského majetku obce Velké Chvojno“.
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky předloženo v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
Ing. Krepindl se dotazuje na výpovědní doby a ukončení smlouvy. Předsedající přečetl ze
smlouvy články, týkající se ukončení smlouvy ze strany vlastníka i ze strany provozovatele,
povinnosti vlastníka i provozovatele.
Ing. Krepindl navrhuje doplnit usnesení o bod
c) ZO pověřuje starostu pana Václava Svobodu seznámit členy ZO s riziky, které by daly
provozovateli možnost dát 3 měsíční výpověď ze smlouvy.“

Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje výsledky výběrového řízení v koncesním
řízení malého rozsahu s názvem „Výběr provozovatele vodohospodářského majetku obce
Velké Chvojno“.
b) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, pana Václava Svobodu, k podepsání koncesní
smlouvy s vybraným uchazečem: DN-SERVIS s.r.o., IČ 25417398.
c) ZO pověřuje starostu pana Václava Svobodu seznámit členy ZO s riziky, které by daly
provozovateli možnost dát 3 měsíční výpověď ze smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

16) Schválení Rozpočtového opatření č. 1/2015
Předsedající předložil k projednání a schválení Rozpočtové opatření č.1/2015. Rozpočtové
opatření předloženo v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

17) Schválení pronájmu části pozemku č. 357/11 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložil k projednání schválení pronájmu části pozemku:
p.p.č. 357/11v k.ú. Velké Chvojno. Žádost podala paní Zdeňka Simonová.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
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Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje pronájem části p.p.č. 357/11 v k.ú. Velké
Chvojno o výměře 295 m2 za cenu 1 Kč/m2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
od 1. 7. 2015.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

18) Schválení prodeje pozemků
Předsedající předložil k projednání schválení prodeje pozemků:
a) p.p.č 169/2 v k.ú. Malé Chvojno – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za těchto podmínek:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje prodej p.p.č. 169/2 – orná půda o výměře 153
m2 v k.ú. Malé Chvojno za smluvní cenu 50,- Kč/m2, tj. celkem 7.650,- Kč
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s tím, že kupní cena bude uhrazena
před podpisem kupní smlouvy, včetně nákladů spojených v souvislosti s prodejem tj. 1000,Kč vklad do KN.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje prodej p.p.č. 169/2 – orná půda o výměře 153
m2 v k.ú. Malé Chvojno za smluvní cenu 50,- Kč/m2, tj. celkem 7.650,- Kč
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s tím, že kupní cena bude
uhrazena před podpisem kupní smlouvy, včetně nákladů spojených v souvislosti s prodejem
tj. 1000,- Kč vklad do KN.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

Proti

Zdrželi se 0

b) p.p.č 364/14 v k.ú. Velké Chvojno xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx za těchto podmínek:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje prodej p.p.č. 364/14 – travní porost o výměře
1349 m2 v k.ú. Velké Chvojno za smluvní cenu 450,- Kč/m2, tj. celkem 607.050,- Kč
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s tím,
že kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, včetně nákladů spojených
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v souvislosti s prodejem tj. 4.452,- Kč zhotovení geometrického plánu a 1000,- Kč vklad do
KN.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje prodej p.p.č. 364/14 – travní porost o výměře
1349 m2 v k.ú. Velké Chvojno za smluvní cenu 450,- Kč/m2, tj. celkem 607.050,- Kč
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, včetně
nákladů spojených v souvislosti s prodejem tj. 4.452,- Kč zhotovení geometrického plánu a
1000,- Kč vklad do KN.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

19) Diskuse
Místostarosta Ing. Josef Schmieder předložil k projednání a schválení Obecně závaznou
vyhlášku č.1/2015 Požární řád Obce Velké Chvojno. Požární řád upravuje organizaci a zásady
zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb.
K provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Řád ohlašovny požáru předložen v tisku a je součástí tohoto zápisu.
Místostarosta Ing. Josef Schmieder předložil k projednání a schválení aktualizovaný Řád
ohlašovny požáru. Řád ohlašovny požáru předložen v tisku a je součástí tohoto zápisu.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015
Požární řád Obce Velké Chvojno. Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyhlášení.
b) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje aktualizovaný Řád ohlašovny požáru..
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 21 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Ing. Schmieder seznámil členy ZO s přípravou tvorby „ Programu rozvoje obce“, s návrhem
členů realizačního týmu a s potřebou spolupráce na obsazení pracovních skupin.
Ing. Krepindl se dotazuje na dokončení kanalizace a ČOV a podmínek, jak mohou občané
připomínkovat probíhající práce s předpokládaným termínem dokončení do konce roku 2015.
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Předsedající navrhuje veškeré připomínky a závady volat jemu k vyřízení
Ing. Krepindl se dotazuje na dokončení úpravy strouhy u komunikace na Malé Chvojno.
Předsedající o vyčištění ví a bude informovat Ing. Milce o potřebě zatrubnění strouhy.
Ing. Krepindl navrhuje veškeré podklady pro jednání ZO jemu posílat e-mailem.

20) Závěr
Předsedající ukončil ZO v 19.20
Zápis byl vyhotoven dne
Zapisovatel: Ing. Josef Schmieder……………………….dne……………………………...
Ověřovatelé: Irena Horáčková....………………………...dne………………..…………….
Hedvika Kešnerová…...……………………dne………………………………
Starosta:

Václav Svoboda……………………………. dne………………………………

Přílohy:
1) Zpráva o výsledku hospodaření obce
2) Zpráva o výsledku hospodaření MLS
3) Rozpočet MLS pro rok 2015
4) Protokol č. 1 a č. 2, MŠ, ZŠ
5) Rozdělení hosp. výsledku MŠ
6) Žádost o výjimku z počtu žáků, odpisový plán 2013, 2014, čerpání investičního fondu 2014
7) Smlouva o provedení účetní závěrky a přezkoumání hospodaření Obce Velké Chvojno
8) Rozpočtové opatření č. 1/2015
9) Žádosti o prodej pozemků
10) Žádost o pronájem pozemku
11) Obecně závazná vyhláška č.1/2015 Požární řád Obce Velké Chvojno
12) Řád ohlašovny požáru
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