Obec Velké Chvojno
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno
Zápis
Z 20. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno,
konaného dne 14.5.2018, od 17:00 hodin.
1) 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 4.5.2018 do 14.5.
2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Nepřítomen:
Omluven: Bílek, Kešnerová, Kešner
*

*

*

2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Irenu Horáčkovou a pana Ing.
Jaroslava Procházku a zapisovatelem pana Ing. Josefa Schmiedera. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným. Stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno určuje ověřovateli zápisu paní Irenu Horáčkovou a Ing.
Jaroslava Procházku a zapisovatelem Ing. Josefa Schmiedera.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti

*

*

0

Zdrželi se 0

*

3) 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 nebyly vzneseny požadavky na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu, tak jak byl předložen:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje program 20. Zasedání zastupitelstva obce tak
jak byl navržen.
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Kontrola plnění usnesení
5) Schválení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ Velké Chvojno
6) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti ing. sítě – umístění a provozování prodlouženého vodovodního
řadu a vodovodní přípojky v k.ú. Luční Chvojno
7) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ing. sítě –
prodloužení vodovodního řádu PE 63 na p.č. 96/3, 80 v k.ú. Žďár
8) Schválení prodeje p.p.č. 357/13 v k.ú. Velké Chvojno
9) Schválení Kupní smlouvy č. 20170201 mezi Obcí Velké Chvojno a
Správou státních hmotných rezerv
10) Diskuse
11) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

4) Kontrola plnění usnesení
Předsedající vyzval kontrolní výbor k předložení vyhodnocení plnění usnesení z 19. zasedání
zastupitelstva. Plnění usnesení přednesla členka kontrolního výboru paní Irena Horáčková.
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 19. zasedání
ZO předložené kontrolním výborem.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti

*

*

Zdrželi se 0

0

*

5) Schválení výjimky z počtu dětí ve třídě MŠ Domeček Velké Chvojno
Předsedající předložil ke schválení žádost o schválení výjimky z počtu dětí na jednu třídu
mateřské školy a o udělení výjimky z počtu dětí ve školní jídelně – výdejně mateřské školy do
28 dětí v MŠ Domeček Velké Chvojno, p.o.. Žádost předložena v tisku.
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Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným:
Stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje výjimku z počtu dětí na jednu třídu mateřské
školy a výjimku z počtu dětí ve školní jídelně – výdejně mateřské školy do 28 dětí, Mateřské
školy Domeček Velké Chvojno, p.o..
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

*

Proti

*

0

Zdrželi se

0

*

6) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti ing. sítě
– umístění a provozování prodlouženého vodovodního řadu a vodovodní přípojky v k.ú.
Luční Chvojno
Předsedající předložil k projednání a schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene služebnosti ing. sítě – umístění a provozování prodlouženého vodovodního řadu a
vodovodní přípojky v k.ú. Luční Chvojno na p.p.č. 42/1. Smlouva předložena v tisku a je
součástí zápisu.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene služebnosti ing. sítě – umístění a provozování prodlouženého
vodovodního řadu a vodovodní přípojky v k.ú. Luční Chvojno na p.p.č. 42/1 a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

7) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ing. sítě – prodloužení
vodovodního řadu PE 63 na p.č. 96/3, 80 v k.ú. Žďár
Předsedající předložil k projednání a schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti ing. sítě – prodloužení vodovodního řadu PE 63 na p.č. 96/3, 80 v k.ú. Žďár.
Smlouva předložena v tisku a je součástí tohoto zápisu.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti ing. sítě – prodloužení vodovodního řadu PE 63 na p.p.č. 96/3, 80 v k.ú. Žďár a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
*

Proti

*

0

Zdrželi se 0

*

8) Schválení prodeje p.p.č. 357/13 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložil k projednání a schválení prodej p.p.č. 357/13 v k.ú. Velké Chvojno.
Žadatelé:
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Předsedající vznesl dotaz, zda je přítomen další zájemce. Přihlásil se a představil se
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Předsedající seznámil zastupitele s původní cenou a s možností prodeje licitací o ceně
s příhozem, po krátké diskuzi navrhuje usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje postup při prodeji pozemku p.p.č. 357/13 kú
Velké Chvojno licitací, tj. navýšením ceny nejméně o 10.000,- Kč, výchozí je původní cena
470.800,- Kč. V případě, že nedojde k navýšení ceny, bude brán zřetel na pořadí podání
žádostí.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

Zachariáš

Předsedající přistupuje k prodeji pozemku licitací. Výchozí cena 470.800,- Kč.
Předsedající dává možnost přítomným zájemcům se vyjádřit:
Pan xxxxx přihazuje 10.000,- Kč, - navyšuje tak na 480.800,- Kč
Pan xxxxxxxx přihazuje 10.000,- Kč – navyšuje tak na 490.800,- Kč
Pan xxxxx přihazuje 10.000,- Kč, - navyšuje tak na 500.800,- Kč
Předsedající se dotazuje, zda pan xxxxxxxx navýší, ten nenavyšuje.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje prodej p.p.č. 357/13 – travní porost, o výměře
1368
m2
za
smluvní
cenu
500.800,Kč
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
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 5
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti

4

0

Zdrželi se

Zachariáš

*

*

*

9) Schválení Kupní smlouvy č. 20170201 mezi Obcí Velké Chvojno a Správou státních
hmotných rezerv
Předsedající předložil ke schválení Kupní smlouvu č. 20170201 mezi Obcí Velké Chvojno a
Správou státních hmotných rezerv. Předmětem koupě jsou nemovité věci specifikované v čl I.
této smlouvy. Smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
Krepindl upozorňuje na dodatek č.2 a smluvní vztah Správy hmotných rezerv s panem
Františkem Milcem, pronajímatelem a platností této smlouvy.
Předsedající po krátké diskuzi dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Smlouvu č. 20170201mezi Obcí Velké
Chvojno a Správou státních hmotných rezerv o prodeji nemovitých věcí zapsaných na
LV 102 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem,
včetně jejich součástí a příslušenství (dále jen „nemovité věci“) a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
*

Proti

*

0

Zdrželi se

Zachariáš

*

11) Diskuse
Předsedající seznamuje zastupitele s žádostí SDH Velké Chvojno o změnu v poskytnutí
finančních prostředků pro rok 2018 a to o zapracování do položky „140 let SDH Velké
Chvojno“ z celkové částky 30.000,- Kč částku ve výši 19.800,- Kč poskytnout jako spoluúčast
k dotací z Krajského úřadu Ústeckého kraje, částku 10.200,- Kč poskytnout na hudební
produkci a atrakce pro děti.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje žádost SDH Velké Chvojno o změnu
v poskytnutí finančních prostředků pro rok 2018 v rámci poskytnuté dotace obcí a souhlasí
s úpravou položky v rámci akce „140 let SDH Velké Chvojno“ z celkové částky 30.000,- Kč
na částku ve výši 19.800,- Kč poskytnout jako spoluúčast k poskytnuté dotaci z Krajského
úřadu Ústeckého kraje a částku 10.200,- Kč poskytnout na hudební produkci a atrakce pro
děti.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Proti

5

0

Zdrželi se 0

Předsedající seznamuje zastupitele s možností přidělení bytu č.10 v č.p. 45 Velké Chvojno na
základě žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje pronájem bytu č. 10 v čp. 45 ve Velkém
Chvojně xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 1.6.2018.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

Předsedající seznamuje zastupitele s žádostí linky bezpečí o finanční příspěvek. Po projednání
nebylo přijato usnesení.
Předsedající seznamuje zastupitele s cenovou nabídkou ze dne 14.5.2018 společnosti Galileo
Corporation s.r.o. produktu SSL certifikátu zabezpečeného přenosu dat mezi serverem a
návštěvníkem webových stránek obce ve výši 9.500,- Kč za výrobu a 4.450,- Kč za roční
provoz a produktu rozklikávacího rozpočtu s propojením dokumentů na úřední desce a
zákona 106/99 Sb. za výrobu 12.500,- Kč a roční provoz 2.450,- Kč ( ceny jsou bez DPH).
Předsedající po krátké diskuzi dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje cenovou nabídku ze dne 14.5.2018 společnosti
Galileo Corporation s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy na uvedené produkty.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

Krepindl

12) Závěr
Předsedající ukončil ZO v 18.15
Zápis byl vyhotoven dne 15.5.2018

Zapisovatel: Ing. Josef Schmieder……………………….dne……………………………...
Ověřovatelé: Irena Horáčková……………..……………..dne………………..…………….
Ing. Jaroslav Procházka……………….……dne….…………………………..
Starosta:

Václav Svoboda………………………….….dne………………………………
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Přílohy:
- Žádost o výjimku
- Smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene v k.ú. Luční Chvojno
- Smlouva o smlouvě budoucí v k.ú. Žďár
- Žádost o prodej pozemku v k.ú. Velké Chvojno
- Smlouva č. 20170201
- Žádost o změnu v poskytnutí finančních prostředků SDH Velké Chvojno
- Žádost o přidělení bytu
- Cenová nabídka Galileo Corporation s.r.o.
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