Obec Velké Chvojno
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno
Zápis
Z 2. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno,
konaného dne 17.12.2018, od 17:30 hodin.
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 17,30 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 7.12.2018 do 18.12.
2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha
1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
*

*

*

2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Martina Bílka a pana Miloslava
Kešnera a zapisovatelem paní Markétu Vaňáčovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Stanovisko vyjádřil zastupitel Bůžek, že by zápis měli dělat zaměstnanci úřadu. Pan
Svoboda konstatoval, že zastupitelstvo není konáno v jejich pracovní době.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno určuje ověřovateli zápisu pana Martina Bílka a pana
Miloslava Kešnera a zapisovatelem paní Markétu Vaňáčovou.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

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.
Stanovisko sděleno nebylo:
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje program 2. Zasedání zastupitelstva obce tak
jak byl navržen.
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Kontrola plnění usnesení
5) Rozpočtové opatření č. 2/2018
6) Schválení rozpočtového provizoria
7) Stanovení ceny stočného pro rok 2019
8) Záměr prodeje nebytových prostor a garsoniéry v čp. 34 – stanovení ceny
9) Stanovení pronájmu hostince a bytu
10) Záměr prodeje pozemku č. 80/1 v k.ú. Mnichov
11) Záměr prodeje pozemku č. 24 v k.ú. Malé Chvojno
12) Schválení prodeje pozemku č. 357/18 v k.ú. Velké Chvojno
13) Záměr prodeje pozemku č. 168/1 v k.ú. Arnultovice
14) Schválení pronájmu nebytových prostor
15) Odpis nedobytných pohledávek
16) Rekonstrukce chodníkových těles v k.ú. Velké Chvojno
17) Příprava a podání dotace na multifunkční hřiště ve Velkém Chvojně
18) Změna funkčního období ve školské radě
19) Diskuse
a) zateplení bytových domů
b) oprava hasičské zbrojnice
c) záměr zázemí na hřišti pro sportovní a volnočasové aktivity
20) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

4) Kontrola plnění usnesení
Předsedající vyzval kontrolní výbor k předložení vyhodnocení plnění usnesení z ustavujícího
zasedání zastupitelstva. Plnění usnesení přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Josef
Schmieder. 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 ustavujícího
zasedání ZO předložené kontrolním výborem.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*
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*

5) Rozpočtové opatření č. 2/2018
Předsedající předložil k projednání návrh rozpočtového opatření č. 2/2018, tak jak bylo
předloženo finančním výborem. Návrh předložen v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Pan Svoboda navrhl doplnit rozpočtové opatření, aby se doplnila ztráta ve výši 117 370,-Kč
na provoz kanalizace. Do výdajů musí být celkem 196 020,- Kč a do příjmů celkem
78 650,- Kč.
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 doplněné o
návrh.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

*

Zdrželi se

Proti

*

*

6) Schválení rozpočtového provizoria
Předsedající předložil k projednání a schválení stanovení rozpočtového provizoria. Návrh
předkládá finanční výbor v tomto znění:
rozpočtové provizorium jako 1/12 měsíčně celkových výdajů rozpočtu 2018 do doby
schválení rozpočtu na rok 2019. Délka rozpočtového provizoria nepřekročí 3 měsíce.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi: Paní Bischoffiová konstatovala záměr schválit
rozpočet na rok 2020 bez rozpočtového provizoria.
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje na základě § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění se bude rozpočtové
hospodaření Obce Velké Chvojno řídit od 1.1.2019 do schválení rozpočtu na rok 2019
pravidly rozpočtového provizoria, tj. výdaje max. do výše 1/12 upraveného rozpočtu na rok
2018 v každém měsíci období rozpočtového provizoria. Výdaje na dlouhodobý majetek
budou pokračovat v závislosti na započatých akcích podle uzavřených smluv v roce 2018.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*
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7) Stanovení ceny stočného na rok 2019
Předsedající předložil k projednání a schválení cenu stočného na rok 2019 ve výši 47,70 Kč +
15% DPH/m³ a cenu návozu na ČOV 76,- Kč + 15% DPH/m³ na rok 2019. Předsedající
otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje cenu stočného na rok 2019 ve výši 47,70 Kč +
15% DPH/m³ a cenu návozu na ČOV 76,- Kč + 15% DPH/m³ na rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

8) Záměr prodeje nebytových prostor a garsoniéry v čp. 34 – stanovení ceny
Předsedající předložil k projednání návrh finančního výboru k záměru prodeje nebytových
prostor a garsoniéry v čp. 34 a stanovení ceny. Navrhuje snížit současnou cenu na min.
450.000,- Kč za garsonku i nebytové prostory a zveřejnit nabídku na portálech, které mají
bezplatnou nebo levnou nabídku zveřejnění a požádat o zveřejnění na webech okolních obcí
(Libouchec a Chuderov).
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi.
Připomínky členů ZO sděleny byly: paní Mrázková Hana dala protinávrh, aby se zveřejnil
záměr na původní cenu po dobu 3měsíců.
Dala návrh Usnesení zveřejnit záměr prodeje za původní cenu po dobu 3 měsíců.
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 5
Zdrželi se
Pro: Mrázková, Svoboda, Schmieder, Kovač Proti: Kešner, Bílek, Vaňáčová, Bischoffiová,
Bůžek
Návrh nebyl přijat
Předsedající dává hlasovat o původním návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje snížit současnou cenu na min. 450.000,- Kč za
garsonku i nebytové prostory a zveřejnit nabídku na portálech, které mají bezplatnou nebo
levnou nabídku zveřejnění a požádat o zveřejnění na webech okolních obcí (Libouchec a
Chuderov).
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 4
Zdrželi se
Pro: Kešner, Bílek, Bischolffiová, Bůžek, Vaňáčová Proti: Svoboda, Mrázková, Schmieder,
Kovač
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

*

*
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9) Stanovení pronájmu hostince a bytu
Předsedající předložil k projednání návrh finančního výboru k zveřejnění záměru pronájmu
provozovny hostince a bytu za podmínek 2000,- Kč nájemné, plus náklady na teplo, energie,
vodné a stočné s podmínkou zachování nejméně 4 dní provozu hostince.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje zveřejnění záměru pronájmu provozovny
hostince a bytu za podmínek 2000,- Kč nájemné, plus náklady na teplo, energie, vodné a
stočné s podmínkou zachování nejméně 4 dní provozu hostince.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

10) Záměr prodeje pozemku č. 80/1 v k.ú. Mnichov
Předsedající předložil k projednání záměr prodeje p.p.č. 80/1 v k.ú. Mnichov – xxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xx. Žádost předložena v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly
Pan Martin Bílek navrhl tento pozemek zařadit do územního plánu na stavbu rodinného
domu.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje zařazení parcely 80/1 v k.ú. Mnichov do
územního plánu na stavbu RD.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 2
Zdrželi se 2
Pro: Bílek, Vaňáčová, Bůžek, Bischoffiová , Kešner
Proti: Mrázková, Schmieder
Zdržel se: Svoboda, Kováč
Usnesení č. 9 bylo schváleno
Předsedající dává hlasovat o žádosti prodeje pozemku č. 80/1 – návrh usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr prodeje p.p.č. 80/1 v k.ú. Mnichov.
Výsledek hlasování: Pro 1
Pro: Schmieder
Proti: Bílek

Proti 1
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Zdrželi se 7

Zdržel se: Kováč, Bůžek, Mrázková, Svoboda, Bischoffiová, Vaňáčová, Kešner
Usnesení nebylo přijato.
*

*

*

11) Záměr prodeje pozemku č. 24 v k.ú. Malé Chvojno
Předsedající předložil k projednání záměr prodeje p.p.č. 24 v k.ú. Malé Chvojno.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr prodeje p.p.č. 24 v k.ú. Malé Chvojno a
ukládá zveřejnění na úřední desce obce.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

12) Schválení prodeje pozemku č. 357/18 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložil ke schválení žádost o odprodej p.p.č.357/18 v k.ú. Velké Chvojno –
žadatelé paní L.Š. a pan J. P.. Žádosti předloženy 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 prodej p.p.č. 357/18 – travní porost o výměře
425 m2 v k.ú. Velké Chvojno za smluvní cenu 50,- Kč/m2, tj. celkem 21.250,- Kč,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, včetně nákladů
spojených v souvislosti s prodejem tj. 1000,- Kč vklad do KN a 6050,- Kč za pořízení
geometrického plánu.

Výsledek hlasování: Pro 8
Zdrželi se : Bischoffiová
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Proti

Zdrželi se 1

13) Záměr prodeje pozemku č. 168/1 v k.ú. Arnultovice
Předsedající předložil k projednání záměr prodeje p.p.č. 168/1 v k.ú. Arnultovice.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
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Zastupitelka Bischoffiová konstatuje, že je to součást komunikace tak by to neprodávala. Pan
Svoboda se k tomuto názoru připojuje a informuje, že o tento pozemek měl zájem i jiný občan
obce .
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr prodeje p.p.č. 168/1 v k.ú. Arnultovice a
ukládá zveřejnění na úřední desce obce.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení nebylo přijato.

Proti 9

*

*

Zdrželi se

*

14) Schválení pronájmu nebytových prostor
Předsedající předložil ke schválení pronájem nebytových prostor, prostory kůlny v čp. 34.
Žadatelem je xxx xxxxx xxxxx. Záměr pronájmu byl na úřední desce vyvěšen od 14.9.2018.
Žádost 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 pronájem nebytových prostor – kůlny v čp. 34,
za 126,- Kč měsíčně xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx, xxx xx xxxxx
xxxxxxxx..
Výsledek hlasování: Pro 8
Zdrželi se: Vaňáčová
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Zdrželi se 1

Proti

*

*

*

15) Odpis nedobytných pohledávek
Předsedající předložil ke schválení odpis nedobytných pohledávek. Jedná se o pohledávky
nežijících občanů, které již nelze dále vymáhat. Soupis pohledávek je přílohou tohoto 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 odpis nedobytných pohledávek xxxx xxxxxx
xxxxxxx ve výši 49.100,- Kč, xxxx xxxxx xxxxx ve výši 1.435,- Kč a xxxx xxxxxx
xxxxxxxxxxx ve výši 1.378,- Kč.
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Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

16) Rekonstrukce chodníkových těles v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložil k projednání a schválení podání žádosti o dotaci do 9. výzvy SCLLD
MAS Labské skály na rekonstrukci chodníků v k.ú. Velké Chvojno.
Obec Velké Chvojno připravuje žádost o dotaci do 9. výzvy SCLLD MAS Labské skály.
Cílem projektu je, vybudování bezbariérových chodníků s tím souvisí vybudování
bezbariérových vstupů do čekáren veřejné dopravy, vytvoření bezbariérových míst pro
přecházení, včetně opatření zvyšující bezpečnost v místní části Velké Chvojno. Realizace
chodníků bude rozdělena do dvou částí (etap):
I. etapa – rekonstrukce stávajících chodníků. Na tuto etapu bude podána žádost do výše
uvedené výzvy, kde bude požadována maximální možná výše dotace 2 000 000,-Kč. Celkové
předpokládané výdaje na realizaci této části projektu jsou cca 4 300 000,- Kč. Předpoklad
realizace této etapy je v průběhu roku 2020.
II. etapa – vybudování nových chodníků na místech, kde nyní nejsou a z hlediska zajištění
bezpečnosti v obci jsou potřeba. Tato etapa bude realizována podle možností dalších
dotačních titulů, případně podle možnosti obecního rozpočtu.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Zastupitel Bischoffiová uvádí, že je důležitý na tento projekt kvalitní stavební dozor. Pan
Svoboda informuje, že se na tuto pozici hlásil pan xxxxxxx xxxxxxxx. Pan xxxxxxxx se hlásí
o slovo a čte Usnesení č. 21 ze zastupitelstva 20.6.2018, kde konstatoval, že nešlo o stavební
dozor. Dále informuje, že jednal s projektantem a v září 2018 bylo zjištěno, že na některé
chodníky musí být stavební povolení. Proto se s panem xxxxxx dohodli, že se chodníky
budou dělit na několik etap. Projektant se zavázal, že projekt bude hotov 15.11.2018 a nikdo
se mu neozval. Když se informoval na obci tak mu bylo sděleno, že již není zastupitel.
Zastupitel pan Kešner má dotaz na projektovou dokumentaci, nelíbí se mu některé
skutečnosti, který by rád projednal s projektantem. Pan Svoboda informuje o koordinační
schůzce, která se bude konat ve středu 19.12.2018 v 9:30h. Zastupitelka Bischoffiová by
chtěla, aby v zájmu obce tato dotace dopadla v pořádku, a dále informuje, že tato dotace je
z EU kde nejsou žádné kompromisy. Pan xxxx xxxxxxxx se hlásí o slovo a ptá se, jestli se
počítá i s chodníky u jejich nemovitosti a to z důvodu, že se cítí být ohrožen. V blízkosti jeho
domu jezdí auta ve větší rychlosti. Pan Svoboda konstatuje, že pro výstavbu jsou nutné
pozemky ve vlastnictví obce. Pan xxxx xxxxxxxx se ptá, jestli by nebyla možnost dát retardér
či snížit rychlost v obci. Pan Svoboda informuje, že požádá kompetentní orgány o vyjádření
k požadavku. Paní B. se připojuje a informuje, že by chtěla snížit rychlost i v obci Malé
Chvojno.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje podání žádosti o dotaci do 9. výzvy SCLLD
MAS Labské skály – „Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou III“.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

8

Zdrželi se 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.
*

*

*

17) Příprava a podání dotace na multifunkční hřiště ve Velkém Chvojně
Předsedající předložil k projednání návrh paní Bischoffiové na přípravu a podání dotace na
multifunkční hřiště ve Velkém Chvojně z dotačního programu MMR ČR – Program rozvoje a
obnovy regionů 2019.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi.
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje přípravu a podání dotace na multifunkční
hřiště ve Velkém Chvojně z dotačního programu MMR ČR – Program rozvoje a obnovy
regionů.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

18) Změna funkčního období ve školské radě
Předsedající předložil k projednání návrh místostarostky Markéty Vaňáčové na změnu
funkčního období ve školské radě na 5 let. Žádost podala Základní škola Velké Chvojno, kde
žádá změnu ze 2 let na 5 let.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje změnu funkčního období ve školské radě na 5
let.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

19) Diskuse
a) Zateplení bytových domů – předkládá Bischoffiová.
Jedná se o zpracování jednoduché dokumentace pro zateplení bytových domů, včetně
rozpočtu.
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Na začátku roku bude vyhlášena z IROP výzva č. 78 – energetické úspory v bytových
domech. Dotace je 40% z celkových způsobilých výdajů. Žádosti je možné podávat do
listopadu 2019. Projekt musí být realizován do září 2021.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Pan Svoboda informuje, že se nemůže počítat s dotací 40% a to z důvodu jelikož tam jsou
plastové okna a myslí si, že přibližná cena zateplení jednoho domu by mohla stát 1 300 000,Kč. Říká, že by bylo dobré spočítat podrobně úsporu energie po zateplení. Zdražit o
přiměřenou částku nájem, aby i občané spolufinancovali zateplení domu. Tuto variantu už
plánovali s panem Schmiedrem v letošním roce. Pan Schmieder informuje, že obyvatele
bytového domu neumí zacházet s platovými okny, neumí větrat nebo naopak nechávají
otevřená okna ve sklepních prostorech. Paní Bischoffiová konstatuje, že bytové domy jsou v
katastrofálním stavu v bytech se dělá plíseň což není dobře, informuje se u pana Kováče, jestli
by neměl nějaký nápad jak to hned aspoň zmírnit. Pan Kovač navrhuje, aby se zateplil ve
sklepech strop což si myslí že by se o něco zlepšil problém s plísní, dále se připojuje, že z
důvodu, že v bytě žijí děti by bylo nejlepší řešit tuto situaci co nejdříve. Pan Kešner říká, že v
bytových domech jsou původní dveře a myslí si, že kdyby se dveře vyměnili tak by pomohl
problém s plísní taky zmírnit. Pan Svoboda zmiňuje, že je problém, že lidi tyto dveře a sklepní
okna nezavírají a proto táhne do bytových domu. Dále suší v bytech prádlo a špatně větrají a
proto ta vlhkost zůstává v bytech. Pan xxxxxx se hlásí o slovo a říká, že jsou v pronájmu
společné prostory jako sušárna a proto musejí sušit prádlo v bytech. Pan Schmieder
konstatuje, že se podepisují dohody o souhlasu pronájmu sušárny, který musí podepsat každý
nájemník. Pan xxxxxx si toho není vědom.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje zpracování podkladů na zateplení bytových
domů, včetně rozpočtu a Karlu Kováčovi zajistit rozpočet na zateplení sklepních prostor a
dveří.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Proti

Zdrželi se

b) Oprava hasičské zbrojnice – předkládá Bischoffiová, Kešner, Kováč, Bílek,
Vaňáčová, Bůžek.
V současné době nelze získat dotaci, protože JSDH je v kategorii V., kde je možnost
čerpání dotací omezena (z IROP nelze, a dotace které doporučuje HZS pro rok 2019 – výzva
již byla ukončena).
Opravy navrhujeme rozložit do etap:
V roce 2019 – oprava podlahy, stropu, vrata – garáž.
- Zařadit do rozpočtu obce na rok 2019 částku 300 000,- Kč, která bude využita
k nutným opravám zbrojnice:
- Materiál 135 000,- Kč
- Zemní práce 30 000,- Kč
- Vrata 135 000,- Kč
Členové SDH provedou práce svépomocí pod odborným dohledem Karla Kováče.
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Pro rok 2020 – zateplení a vytápění – pokusit se získat dotaci z programu investiční
dotace v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ v roce 2020 – kde se alokují
prostředky na základě žádosti podaných přes HZS ČR.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Tomáš Prošek informuje zastupitelstvo, že má přislíbenou pomoc i od jiných Hasičských
sborů z vedlejších vesnic, ale rád by ještě projednal na výroční schůzi 12.1.2019, aby se
všichni domluvili a všichni schválili tuto rekonstrukci uskutečnit. Paní Bischoffiová tuto
variantu schvaluje a to s tím, že si vše musí rozmyslet, jestli do toho na 100% půjdou, jelikož
mají jedinečnou příležitost tuto opravu uskutečnit a kdyby se schválili peníze na tuto opravu a
oni by tak neučinili tak by již tuto možnost neměli, proto je lepší, aby se schvalovali peníze na
tuto rekonstrukci až po výroční schůzi. Pan Karel Kováč přislíbil pomoc jako stavební dozor o
víkendech. Domluvili se, že případná realizace bude zahájena na jaře.
b) Záměr zázemí na hřišti pro sportovní a volnočasové aktivity – předkládá Bischoffiová,
Kešner, Kováč, Bílek, Vaňáčová, Bůžek.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Zastupitel Karel Kováč nám předkládá rozpočet na kabiny. Cena je za kontejnery se sedlovou
střechou a to za částku 1. 150 000,- Kč. Zastupitelka Bischoffiová informuje zastupitelé, že
byla u pana Trnky, kde se ptala, jestli je reálné použít na tento projekt stavební povolení. Kde
zjistila, že stavební povolení je do konce roku 2019 a dá se i prodloužit. Na tyto kontejnery je,
ale potřeba překreslit projektovou dokumentaci. Má možnost oslovit projektového manažera.
A ptá se zastupitelů, jestli jsou potřeba ty kabiny udělat. Zastupitel Karel Kováč říká, že
kabiny jsou potřeba udělat. Zastupitel Martin Bůžek konstatuje, že kabiny jsou již v hrozném
stavu a předpokládá, že když budou nové kabiny, tak bude víc zájmů od rodičů a je možné
zapojit do fotbalu i děvčata jako v jiných vesnicích.
c)Pan xxxxxx podal písemně návrh na opravu rybníka v Malém Chvojně.
d) Zastupitel Jiřina Bischoffiová navrhuje, aby bylo další zastupitelstvo na začátku února.

*

*

20) Závěr
Předsedající ukončil ZO ve 20:14 hod
Zápis byl vyhotoven dne 21.12.2018
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*

Zapisovatel: Markéta Vaňáčová……………………….dne……………………………...
Ověřovatelé: Martin Bílek…….……..…………….…..dne………………..……………
Miloslav Kešner…………………………..dne….…………………………..
Starosta:

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

Přílohy:
-

Rozpočtové opatření č. 2/2018 – návrh
Stanovení rozpočtového provizoria
Stočné
Nebytové prostory čp. 34
Stanovení pronájmu hostince
Žádost o koupi pozemku Buchl
Záměr prodeje k.ú. Malé Chvojno
Žádost o koupi pozemku Pable, Štemberová
Žádost o koupi pozemku Šach
Pronájem nebytových prostor čp. 34
Odpis nedobytných pohledávek
Podání žádosti o dotaci – chodníky
Příprava a podání dotace na multifunkční hřiště Velké Chvojno
Změna funkčního období ve školské radě
Zpracování jednoduché dokumentace pro zateplení
bytových domů
Příprava rozpočtu – záměr oprava hasičské zbrojnice
Příprava rozpočtu – záměr zázemí na hřišti
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