Obec Velké Chvojno
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno
Zápis
Z 4. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno,
konaného dne 17.4.2019, od 17:30 hodin.

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 17,30hodin 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 10.4.2019 do 18.4.
2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 8členů zastupitelstva (z celkového počtu 9členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni:
Nepřítomni:1 ( p. Kešner)

2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Karla Kovače a pana Martina Bílka a
zapisovatelem paní Markétu Vaňáčovou. 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 Karla Kováče, Martina Bílka a
zapisovatelem paní Markétu Vaňáčovou.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se0

V 17:34 se dostavil pan Miloslav Kešner a zastupitelé jsou v plném počtu.
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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.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Stanovisko sděleno bylo:
Předsedající dává návrh na doplnění programu a to o body:
- Souhlas se zapojením a předfinancováním projektu EU ŠABLONY II ZŠ Velké
Chvojno
- Nákup žacího traktoru KUBOTA
- Změna projektu kabiny
- Aktualizace programu rozvoje obce Velké Chvojno na období 2017-2022
Tyto body budou doplněny před bod programu Schválení rozpočtového opatření č.
1/2019 s pořadovými čísly:
19) Souhlas se zapojením a předfinancováním projektu EU ŠABLONY II ZŠ
Velké Chvojno
20) Nákup žacího traktoru KUBOTA
21) Změna projektu kabiny
22) Aktualizace programu rozvoje obce Velké Chvojno na období 2017-2022
A dále bude následovat bod s pořadovým číslem:
23) Rozpočtové opatření č. 1/2019
24) Diskuse
25) Závěr
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje program 4. Zasedání zastupitelstva obce tak jak
byl doplněn.
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Kontrola plnění usnesení
5) Uzavření smlouvy na pořízení PD včetně inženýrské činnosti na zateplení bytových
domů čp. 13 a 7 Velké Chvojno a bytový dům čp. 16 Luční Chvojno
6) Výroční zpráva o poskytování informací
7) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
vodovodní přípojka k RD na p.p.č. 109/1 v k.ú. Luční Chvojno
8) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o právu provést stavbu č. IP-12-4009209/001
v k.ú. Arnultovice
9) Projednání žádosti o odkoupení p.p.č. 35/2 v k.ú. Velké Chvojno
10) Stanovení ceny za uložení vedení NN do pozemků ve vlastnictví obce
11) Statut Chvojenských novin
12) Volba redakční rady
13) Ceník inzerce Chvojenských novin
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14) Schválení dodavatele na opravu chodníků u bytových domů Velké Chvojno
15) Schválení OZV č. 1/2019 – systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
16) Změna účelu dotace Chvojensko z.s.
17) Schválení pracovních míst
18) Záměr realizace volnočasového prostoru ve Žďáru na p.p.č. 60/1 v k.ú. Žďár
19) Souhlas se zapojením a předfinancováním projektu EU ŠABLONY II ZŠ Velké
Chvojno
20) Nákup žacího traktoru KUBOTA
21) Změna projektu kabiny
22) Aktualizace programu rozvoje obce Velké Chvojno na období 2017-2022
23) Rozpočtové opatření č. 1/2019
24) Diskuse
25) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

4) Kontrola plnění usnesení
Předsedající vyzval kontrolní výbor k předložení vyhodnocení plnění usnesení z 3. 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 3. zasedání ZO
předložené kontrolním výborem.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 3bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se0

5)Uzavření smlouvy na pořízení PD včetně inženýrské činnosti na zateplení bytových
domů čp. 13 a 7 Velké Chvojno a bytový dům čp. 16 Luční Chvojno
Předsedající předložil k projednání a schválení návrh paní Bischoffiové a paní Vaňáčové na
uzavření smlouvy na pořízení PD včetně inženýrské činnosti na bytové domy čp. 13 a čp. 7
Velké Chvojno a bytový dům čp. 16 Luční Chvojno podle nabídky firmy Stavex MM, Ing.
František Jonák.
Dále předsedající předložil k projednání a schválení návrh finančního výboru o záměru
zateplení bytových domů Luční Chvojno čp. 16 a čp. 7 a 13 Velké Chvojno. V roce 2020 BD
čp. 16 v Lučním Chvojně a v roce 2021 BD 7 a 13 ve Velkém Chvojně.
Předsedající otevírá k těmto bodům diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
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Paní Mrázková se ptá, proč se neudělají bytové domy ve Velkém Chvojně v roce 2020, když
jsou ve špatném stavu a v bytech je plíseň.
Paní Bischoffiová vysvětluje, že by bylo lepší udělat bytové domy ve Velkém Chvojně až v roce
2021 a to z toho důvodu, že se budou dělat velké chodníky a obává se, aby se to vše zvládlo.
Pan Kováč vyjadřuje názor, že si také myslí, že s tím bude problém to vše zvládnout najednou
velké chodníky a zateplení bytových domů. Pan Svoboda vyjadřuje názor, že se to zvládne a to
z toho důvodu, že u bytových domů čp. 7 a čp. 13 ve Velkém Chvojně se chodníky dělat
nebudou. Zastupitelé se domlouvají dát zateplení bytových domu do 2. etap a to I. etapa bytové
domy ve Velkém Chvojně čp. 7 a čp. 13 v roce 2020. II. etapa bytový dům v Lučním Chvojně
čp. 16 v roce 2021. Paní Bischoffiová se ptá, jestli projekt na zateplení se stihne tak, aby se
dotace podala do září a to z toho důvodu, že budeme mít větší šanci na schválení dotace. Pan
Svoboda odkazuje na nabídku projektanta, kde je termín dokončení PD do konce srpna.
Paní Bischofiová chce skupinu k bytovým domům, aby byla nápomocna panu starostovi,
abychom jednali s lidmi. Ptá se, proč starosta nepřizval p. Kováče, p. Vaňáčovou a ji na
koordinační schůzku, když to požadovali. Starosta odpovídá, že se o pracovní skupině bude
ještě hovořit u projednání tohoto bodu.
Předsedající dává hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje pořízení projektové dokumentace včetně
inženýrské činnosti na bytové domy čp. 13 a čp. 7 Velké Chvojno a bytový dům čp. 16 Luční
Chvojno podle nabídky firmy Stavex MM, ing. František Jonák ze dne 14. 4. 2019 a pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s firmou Stavex MM, Ing. František Jonák, IČ
15696898, AI-ČKAIT číslo 0400677, Buzulucká 201, 403 40 Ústí nad Labem.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr zateplení bytových domů Luční Chvojno
čp. 16 v roce 2021 a čp. 7 a 13 Velké Chvojně v roce 2020.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje přípravu žádosti o dotaci na zateplení bytových
domů a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo na zpracování podkladů pro
hodnocení projektu a administrace projektu s Mgr. Miloslavem Hýskem – HYSEKON, IČ
87261707 v částce 66.650,- Kč a Příkazní smlouvy na administraci výběrového řízení v částce
24.200,- Kč.
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Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje vytvoření pracovní skupiny ve složení
Vaňáčová, Kováč, Bischoffiová, která se bude společně se starostou obce podílet na přípravě
záměru zateplení bytových domů.
Diskuze k tomuto bodu:
Starosta vyjadřuje názor, že tato skupina je zbytečná. Sděluje, že pověřil p. místostarostku
svoláním koordinační schůzky – což dopadlo katastrofálně.
Paní Bischoffiová odpovídá, že se na vytvoření pracovní skupiny domluvili na Finančním
výboru a to proto, aby skupina byla nápomocna, při informování obyvatel BD a aby byly známy
informace o postupu příprav v rámci tohoto projektu. Pan Kováč vyjadřuje názor, že je tato
skupina potřeba.
Pan starosta odpovídá, že s nájemníky není třeba složitě jednat, mají nájemní smlouvy a
zhodnotí se jim bydlení, proto není třeba s nimi projednávat zvýšení nájemného. Paní
Bischoffiová odpovídá, že je třeba s nájemníky komunikovat. Pan starosta dává hlasovat o
návrhu usnesení:
Výsledek hlasování: Pro 6
Zdrželi se 0

Proti 3 ( Svoboda, Mrázková, Schmieder)

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

6) Výroční zpráva o poskytování informací
Předsedající předložil k projednání a schválení Výroční zprávu Obce Velké Chvojno o
poskytování informací dle zák. č.106/1999 Sb. Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny.
Paní Bischoffiová se ptá, zda skutečně se nikdo z občanů na nic neptá, když je zpráva nulová.
Starosta odpovídá, že opravdu nikdo se na nic neptal.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Výroční zprávu Obce Velké Chvojno dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti 0
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Zdrželi se 0

7)Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní
přípojka k RD na p.p.č. 109/1 k.ú. Luční Chvojno
Předsedající předložil k projednání a schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka k RD na p.p.č. 109/1. Smlouva 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 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka RD na p.p.č. 109/1 v k.ú. Luční Chvojno a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

8) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o právu provést stavbu č. IP-12-4009209/001
v k.ú. Arnultovice
Předsedající předložil k projednání a schválení smlouvu mezi Obcí Velké Chvojno a ČEZ
Distribuce a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4009209/001 – UL – Velké Chvojno, Arnultovice,
45 – OM.
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 a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4009209/001-ULVelké Chvojno, Arnultovice, 45 – OM a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

9) Projednání žádosti o odkoupení p.p.č. 35/2 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložil k projednání žádost pana Milana Kriváka o odkoupení pozemku č. 35/2
v k.ú. Velké Chvojno o výměře 65 m2.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly.
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Paní Mrázková se ptá, zda to nesouvisí s problémy mezi p. K. a jeho sousedem. Pan Kováč
vysvětluje, že p. K používá pozemek již dlouho.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr prodeje p.p.č. 35/2 v k.ú. Velké Chvojno
a pověřuje starostu vyvěšením záměru na úřední desce a webových stránkách obce.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

10) Stanovení ceny za uložení vedení NN do pozemků ve vlastnictví obce
Předsedající předložil k projednání a schválení stanovení ceny za uložení vedení NN do
pozemků ve vlastnictví obce, vzhledem k chystané kabelizaci vedení NN ve Velkém Chvojně
společností ČEZ Distribuce.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
Bischoffiová kolika metrů se to týká? Pan Svoboda asi 1000m. Dále informuje, že cenu
konzultoval. Pan Kešner se ptá, jestli už ČEZ má už verzi jak a kde to povede. Protože když
projektanti chodili po obci tak mu pan projektant řekl, že je několik verzí kudy to v zemi
povede. Pan Svoboda odpovídá, že ještě neví jak kde co povede. Pan Kešner konstatuje, že chce
vědět, kudy to povede a to z toho důvodu, že by nechtěl, aby řezali moc do silnice. Chce, aby
škody pro vesnici byli co nejmenší. Pan Svoboda říká, že určitě bude zastupitele informovat, až
bude k dispozici dokumentace od ČEZ před stavebním řízení.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno stanovuje cenu za uložení kabelového vedení NN
uloženého do pozemků ve vlastnictví obce ve výši 50,- Kč za běžný metr vedení. Cena bude
fakturována obcí na základě předložení geodetického zaměření stavby zhotovitele.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č.12byloschváleno.

Proti 0

11) Statut Chvojenských novin

7

Zdrželi se 0

Předsedající předložil k projednání návrh paní Bischoffiové a Vaňáčové na schválení Statutu
Chvojenských novin. Statut určuje základní pravidla pro vydávání, distribuci a tvorbu obsahu
novin. Statut 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 statut Chvojenských novin.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

12) Volba redakční rady
Předsedající předložil k projednání návrh paní Bischoffiové a Vaňáčové na schválení redakční
rady Chvojenských novin ve složení Markéta Vaňáčová, Petra Šofrová, Mgr. Alena
Martínková, Tereza Kaczynská, Andrea Vaňáčová, na období od data zvolení do konce
volebního období Zastupitelstva obce.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly.
Pan Schmieder se ptá z jakého důvodu je redakční rada ukončena koncem volebního období.
Paní Bischoffiová vysvětluje, že toto období je proto, aby se vyzkoušelo, jak to bude fungovat
a hlavně i proto, že třeba některé lidi nebudou již chtít dál vykonávat tuto pozici i v dalším
období. Dále ho odkazuje na Statut novin, kde je tato podmínka schválena.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno volí Redakční radu ve složení: Markéta Vaňáčová, Petra
Šofrová, Mgr. Alena Martínková, Tereza Kaczynská, Andrea Vaňáčová na období do konce
volebního období Zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

13) Ceník inzerce Chvojenských novin
Předsedající předložil k projednání návrh paní Bischoffiové a Vaňáčové - ceník inzerce ve
Chvojenských novinách. Ceník je přílohou tohoto zápisu.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly.
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Pan Svoboda se ptá, jestli cena inzerce je cena s DPH či nikoliv, informoval se v ostatních
vesnicích a tato cena je bez DPH. Paní Bishoffiová informuje, že tyto inzerce budou k dispozici
jen tehdy, když bude v novinách na to místo. A tedy ať je k této ceně připočtena DPH. Paní M.
se hlásí o slovo tzn., že to bude i příjem obce což je dobře.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje ceník inzerce ve Chvojenských novinách:
Základní cena plošné inzerce:
Zpoplatněna je inzerce komerčního charakteru, nabídka služeb, zboží apod.
Inzerát o rozměrech 4,3x6,2 cm (1/16 strany):
150,- Kč + DPH
Inzerát o rozměrech 9x6,2 cm (1/8 strany):
200,- Kč + DPH
Inzerát o rozměrech 9x12,8 cm (1/4 strany):
250,- Kč + DPH
Inzerát o rozměrech 18,5x12,8 cm (1/2 strany): 500,- Kč + DPH
Inzerát o rozměrech 18.5x25,9 cm (1 strana): 1000,- Kč + DPH
Řádková inzerce:
- Max. 90 znaků včetně mezer
- Cena za jeden řádek inzerátu (30 znaků včetně mezer): 15,- Kč + DPH
- Inzerce s nabídkou zaměstnání zdarma
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

14) Schválení dodavatele na opravu chodníků u bytových domů Velké Chvojno
Předsedající předložil k projednání a schválení dodavatele na opravu chodníků u bytových
domů Velké Chvojno dle výsledků výběrového řízení.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly.
Paní Vaňáčová konstatuje, že se do výběrového řízení přihlásili 3 firmy a to.
Jan Rytíř Čajkovského 280/106a, Ústí nad Labem 400 01 s častou 460.272,- Kč
Nomistav s.r.o. Jizerská 2923/39, Ústí nad Labem, 400 11 s částkou 497.590,- Kč
Martin Černý, Habrovany 59, Ústí nad Labem, 400 02 s částkou 514.016,- Kč
Hodnotící komise se rozhodla vybrat dodavatele s nejnižší nabídkou.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje k realizaci Chodníků u bytových domů ve
Velkém Chvojně firmu Jan Rytíř, Čajkovského 280/106a, Ústí nad Labem s částkou
460.272,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo s touto firmou.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*
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*

15) Schválení OZV č. 1/2019 – systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů…
Předsedající předložil k projednání a schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, systém nakládání se stavebním odpadem a systém komunitního kompostování na
území obce Velké Chvojno. Vyhláška předložena v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly.
Pan Svoboda informuje zastupitele, že tuto vyhlášku konzultoval na Ministerstvu vnitra a byla
mu schválena. Paní Bischoffiová se ptá, jestli dobře rozumí článku 7, že zeleň se bude vozit
v big bagách občany na sběrný dvůr a nebude se to vozit na obecní kompostárnu tzn zámeček?
Pan Svoboda informuje, že občané budou vozit bio odpad na Sběrný dvůr, místo obecní
kompostárny u „Zámečku“ schválilo minulé zastupitelstvo. Pan Schmieder informuje, že
ostatní obce toto musí vyvážet na nejbližší kompostárny a stojí to mnoho peněz přibližně 7.000,jeden vývoz a vesnice vyvážejí 2x do měsíce. Paní M. se ptá, jestli si tam může taky vozit
bioodpad, když je to obecní kompostárna. Pan Svoboda odpovídá, že nikoliv, ale má možnost
si půjčit bigbag do něj dát bioodpad a buď přivézt na sběrný dvůr anebo pracovníci sběrného
dvora ji to odvezou.
Pan L. vstupuje do diskuze a konstatuje, že když to budeme skladovat na sběrném dvoře tak
bude smrad ještě větší než tam je. Paní Bischoffiová se ptá, zda je tam zápach ze sběrného
dvora? Pan L. odpovídá ne, ale z prasečáku a z bioplynky.
Pan M. se ptá, jestli zastupitelstvo nepřemýšlí o vrácení kontejnerů do vesnic. Pan starosta
informuje, že by to byl krok zpět. Tento systém je lepší a levnější jak pro občany, tak pro obec.
Pan Schmieder dodává, že je naše obec v tomto ohledu vzorem pro další obce, které chtějí
pytlový systém také zavést.
Pan Svoboda dále informuje když byli kontejnery na stanovištích tak byli do 3dnů plné a nebo
v nich byl odpad který tam nepatřil. Po té se platil vývoz, dotříďování a skládkovné. Nebylo to
efektivní.
Paní Bischoffiová říká, že si pytlový systém vyzkoušela a ví, že ušetří na popelnici, jelikož při
další výměně si popelnici zmenší. Paní J.D. se ptá, jestli mají pytle, které jsou spotřebovány na
tento systém i jiné využití. Schmieder odpovídá, že nikoliv, nejde je znovu použít, jelikož jsou
špinavé. Pan K. říká, že tato vyhláška legalizuje to, že nejsou ve vesnicích popelnice. Vznáší
dotaz, zda by nebylo lepší se informovat spíše o tom, jestli by nebyla možnost ke každému
domu dát vícedílnou popelnici? Pan Svoboda odpovídá, že v roce 2020 končí dotační titul na
sběrném dvoře, může se pak zkusit dotace na nádoby.
Pan Kešner se ptá, co je myšleno likvidace olejů? Pan Svoboda informuje, že od 1. 1. 2021 to
bude povinnost každé obce likvidovat oleje, občané oleje budou nosit na sběrný dvůr v PET
lahvích či jiných nádobách a bude se to přelívat do 50l nádob.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, systém nakládání se stavebním odpadem a systém komunitního
kompostování na území obce Velké Chvojno.
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Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

16) Změna účelu dotace Chvojensko z.s.
Předsedající předložil k projednání a schválení žádost Chvojenska z.s. o změně účelu dotace
v části požadavku na „Ukliďme Česko, ukliďme Chvojensko“. Výše dotace zůstává stejná,
pouze účel použití se mění dle předložené žádosti.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly, do diskuze se přihlásila předsedkyně spolku Chvojensko
paní Mudrová.
Iva Mudrova děkuje zastupitelům, že schválili dotaci na akci „ukliďme Chvojensko, ukliďme
Česko. V letošním ročníku se zúčastnilo přes sto lidí a z toho asi 60 dětí. Z dotace byly pořízeny
buřty, které účastníci všechny snědli na setkání bezprostředně po skončení akce, u ohně před
Hospůdkou u Lípy ve Velkém Chvojně.
Obci a všem zúčastněným děkuje.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje změnu účelu použití dotace „Ukliďme Česko,
ukliďme Chvojensko“ pro Chvojensko z.s.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.
17) Schválení pracovních míst
Předsedající předložil k projednání a schválení návrh paní Markéty Vaňáčové o vytvoření 2.
pracovních míst na poloviční úvazek, z důvodu že není možnost získat vhodné uchazeče na
VPP. Jeden pracovník by byl na sběrném dvoře, který byl třídil a lisoval odpad a dále by byl
přítomen v otvírací době sběrného dvora. Druhý pracovník by pracoval se současnými
technickými zaměstnanci, vzhledem k tomu že je hodně práce.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů sděleny byly:
Vaňáčová informuje, že pracovníci VPP v tuto chvíli nelze přijmout a to z toho důvodu, že
nejsou na ÚP vhodní uchazeči. Proto žádám o dvě poloviční místa. Mám dvě nabídky na tyto
pozice a to paní J. V., která by lisovala a třídila odpad. A pana L.Š., který by byl nápomocen
pracovníkům na sběrným dvoře. Karel Kovač se ptá pana Š. jestli si je vědomý, že to není lehká
práce. Pan Š. odpověděl, že vše zvládne. Pan Kešner říká, že by chtěl vědět o každém přijatém
zaměstnanci. Pan Schmieder odpověděl, že se schvalují jen dvě poloviční místa. Pan Kešner
trvá na svém názoru, že by chtěl vědět o každém přijatém zaměstnanci a navrhuje, aby výběr
zaměstnanců provádělo celé zastupitelstvo. Pan Schmieder říká, že na místa bude vyhlášeno
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výběrové řízení, protože to obci ukládá zákon a vyhlášky. Paní Bischoffiová reaguje, že na tyto
pozice není potřeba vyhlašovat výběrová řízení, žádný zákon ani vyhláška to obci neukládá,
není třeba šířit takové dezinformace. Pan Svoboda konstatuje, že výběr pracovníků by měl být
na tom, kdo s nimi pracuje a to je paní místostarostka. Následně by měla informovat všechny
zastupitelé jaké zaměstnance bude přijímat.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje vytvoření 2. pracovních míst dělníka na
poloviční úvazek a to na dobu jednoho roku od 1. 5. 2019.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje, aby zaměstnance vybrala místostarostka a
informovala všechny zastupitele.
Výsledek hlasování: Pro 9

Zdrželi se 0

Proti 0

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

18) Záměr realizace volnočasového prostoru ve Žďáru na p.p.č. 60/1 v k.ú. Žďár
Předsedající předložil k projednání a schválení návrh Markéty Vaňáčové, Miloslava Kešnera,
Martina Bůžka, Jiřiny Bischoffiové a Karla Kováče o záměru realizace volnočasového prostoru
ve Žďáru na p.p.č. 60/1 v k.ú. Žďár a zařazení částky 313.650,- Kč do rozpočtového opatření
č. 1/2019.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
Pan M. se hlásí do diskuze a informuje se jestli dále trvá záměr volnočasového prostoru, jak
jsme se domluvili na schůzce ve Žďáru konanou dne 31. 3. 2019, protože se mluvilo také o
návrhu hřiště za 1,5 mil. Kč.
Paní Bischoffiová informuje o jednání s obyvateli Žďáru a o společném návrhu, ke kterému
zúčastnění zastupitelé a občané dospěli. Do rozpočtového opatření je navržena částka 313 650,Kč což je cena, za kterou se prodal pozemek, který občané Žďáru v minulosti požadovali.
Zastupitelé, kteří s občany jednali, pomohou s přípravou podkladů pro územní souhlas a
s dalšími záležitostmi, které se realizace tohoto záměru týkají. Snahou bude, aby letos byl
prostor pro setkávání ve Žďáru vybudován.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr realizace volnočasového prostoru ve
Žďáru na p.p.č. 60/1 v k.ú. Žďár a zařazení částky 313.650,- Kč do rozpočtového opatření č.
1/2019.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 21 bylo schváleno.
19) Žádost o souhlas se zapojením a předfinancováním projektu EU ŠABLONY II
Předsedající předkládá k projednání žádost se zapojením a předfinancováním projektu EU –
MŠMT – Výzva č. 02_18_063 Šablony II Základní školy, Velké Chvojno, okres Ústí nad
Labem, příspěvkové organizace.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly
Paní Bischoffiová vysvětluje, co obnáší projekt Šablony II. Jde o 100% dotaci, ze které bude
zaplacen školní asistent a vybavení technikou (tablety apod.). Jsou tam ještě další aktivity, které
škole pomohou. Jde o průtokovou dotaci, přes účet obce a předfinancování se týká doby než
přijdou peníze, cca 2 měsíců.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje zapojení a předfinancování projektu EU –
MŠMT –Výzva č. 02_18_063 Šablony II Základní škole Velké Chvojno, Velké Chvojno, okres
Ústí nad Labem.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 22 bylo schváleno.

20) Nákup traktoru KUBOTA GZD 21HD Zero Turn
Návrh předkládá Miloslav Kešner, finanční výbor
Připomínky členů ZO sděleny byly:
p. Kešner informuje o záměru a sděluje, že byl proveden průzkum cen:
FARM TECHNIK, Vchynice 33 – Lovosice

cena 553.575,- Kč včetně DPH

Agriimport Plzeň s.r.o., Lité 620, Dolní Bělá

cena 575.900,- Kč včetně DPH

Agrozetcentrum Mladá Boleslav

cena 588.786,- Kč včetně DPH
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Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Paní Mrázková konstatuje, že s nákupem sekačky souhlasí, ale myslí si, že letos bude hodně
investic, že by bylo dobré to nechat na příští rok. Pan Schmieder říká, že jsme teď schválili dva
pracovníky, že by počkal na příští rok. Pan Kešner odpovídá, že tuhle odpověď dostává již třetí
rok a cena sekačky roste. Paní M. se hlásí do diskuze a ptá se, o jakou sekačku jde? Paní
Mrázková se ptá, zda zvládne posekat jen velké plochy?
Pan Kešner odpovídá, že to je opravdu profi sekačka, zvládá velké i menší plochy. Myslí si, že
zvládne posekat jednu vesnici za den. Má hydraulický koš, pomocí kterého vysype posekanou
trávu přímo na multikáru, ušetří to dřinu. Pracovník se trávy ani nedotkne.

Návrh usnesení
Starosta obce předkládá protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje odložení nákupu traktorové sekačky, na příští
rok.
Předsedající dává hlasovat o protinávrhu usnesení:
Výsledek hlasování: Pro 3
Bůžek)
Zdrželi se 0

Proti 6 ( Kešner, Vaňáčová, Bischoffiová, Kováč, Bílek,

Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje nákup traktoru KUBOTA GZD 21HD Zero
Turn za cenu 553.575,-Kč včetně DPH od firmy FARMTECHNIK, Vchynice33 – Lovosice
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nákupu výše uvedeného traktoru.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 3 (Schmieder, Svoboda, Mrázková)
Zdrželi se 0
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
21) Změna projektu Kabiny
Předsedající předložil k projednání a schválení návrh na změnu projektu kabin.
Návrh předkládá: Kováč, Bischoffiová, Vaňáčová, Bílek, Bůžek, Kešner
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Paní Bischoffiová vysvětluje vývoj záměru. Nejprve se uvažovalo o kabinách z obytných
kontejnerů, nebo buněk, ale teď došli k názoru, že je lepší udělat kabiny zděné. Informovala se
o změně projektu u projektanta. Cena změny projektové dokumentace by měla být maximálně
do 100.000Kč. Je třeba udělat změnu projektu, protože původní projekt, na který je stavební
povolení je nereálný, vzhledem k nákladům, které jsou tam na kabiny narozpočtovány.
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Předsedající dává hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr zpracování projektové dokumentace na
stavbu sportovních kabin u fotbalového hřiště – změna projektu Sportovní areál – stavba
kabin a šaten Velké Chvojno.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se 1 Schmieder

Usnesení č. 24 bylo schváleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje navýšení částky na projektovou dokumentaci –
kabiny v rozpočtu obce o 50.000,- Kč tj. celkem na 110 000,- Kč. Změnu zahrnout do
rozpočtového opatření.
Výsledek hlasování: Pro 8

Proti 0

Zdrželi se Schmieder

Usnesení č. 25 bylo schváleno.

*
*
*
22) Aktualizace programu rozvoje obce Velké Chvojno na období 2017-2022
Předsedající předložil k projednání a schválení návrh na aktualizaci programu rozvoje obce
Velké Chvojno na období let 2017-2022. Návrh podává: Bischoffiová, Vaňáčová, Bůžek
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Paní Bischoffiová přečetla návrh a vysvětluje proč zastupitelé, kteří návrh předkládají, navrhují
aktualizaci Plánu rozvoje obce. V současném plánu chybí některé údaje o obci.
Předsedající dává hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr aktualizace Programu rozvoje obce Velké
Chvojno 2017-2022 a jeho aktualizací.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 26 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno pověřuje koordinací aktualizace Programu rozvoje obce
Velké Chvojno Jiřinu Bischoffiovou.
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Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 27 bylo schváleno.

23) Rozpočtové opatření č. 1/2019
Předsedající předložil k projednání a schválení návrh Rozpočtového opatření č. 1/2019.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
Paní Bischoffiová byla vyzvána starostou k vysvětlení Rozpočtového opatření č. 1. Paní
Bischoffiová vysvětluje jednotlivé položky z rozpočtové změny.
Příjmy - 640 000,- proplacená dotace z ústeckého kraje na komunikace v Lučním Chvojně.
Výdaje:
Položka ochrana obyvatelstva - 10 000,- a položka krizová opatření 10 000,- - jde pouze o
přejmenování položek.
Územní rozvoj 514 000,- jde o náklady na pořízení Územního plánu.
Paní Bischoffiová se ptá starosty do kdy se musí čerpat dotace na uzemní plán? Pan Svoboda
odpovídá do konce září a zhruba příští týden bude hotová SEA a seznámí s ní všechny
zastupitele.
Paní Bischoffiová se ptá, jestli se to stihne do konce září. Pan Svoboda odpovídá, že pokud se
to nestihne – bude mít obec problém. Paní Bischoffiová konstatuje, že v případě, že se ÚP
nestihne přijde obec o dotaci.
Admin. práce MíK – nákup služeb 40 000,- Kč. Jde o zaplacení firmě, která žádost o dotaci
zpracovávala.
Opravy bytové hospodářství 75 000,- Kč. Nové vysílače do bytových domů.
Paní Bischoffiová se ptá, jestli to je cena všech vysílačů. Pan Svoboda odpovídá, že ano,
jeden vysílač stojí 12000. Nechal udělat jeden na zkoušku.
Nákup materiálu bytové hospodářství – 61 000,- Kč a pol. Admin. práce – zateplení bytové
domy 61 000,- Kč. Jde o převod z položky nákup materiálu bytové hospodářství, kde byly
rozpočtovány dveře do sklepů, které se budou řešit v dotaci na zateplení.
Zednické práce – oprava zasedací místnosti OÚ 127 200,- . Paní Bischoffiová upozorňuje na
návrh paní Mrázkové na vybavení této zasedací místnosti. V návrhu rozpočtového opatření
není a ptá se paní Mrázkové na částku. Paní Mrázková odpovídá, že částka není zatím známa.
Paní Bischoffiová navrhuje dát po upřesnění částky tuto do další rozpočtové změny, až bude
místnost opravena.
Doplnění kancelářského systému MUNIS –OÚ 15 000,- Pan starosta vysvětluje, že se jedná o
aplikaci, která hlídá čerpání rozpočtu.
Nákup DHIM – přepážka pošta 5000,- Kč. Bez připomínek.
Dostavba skladů 1 300 000,- Kč
U skladových prostor se paní Bischoffiová ptá, zda je již první etapa výstavby skladů hotova a
zda je předaná. Dále vyjadřuje názor, že v tomto záměru nevidí smysl. Podle prvních informací
od starosty mělo jít o vytvoření bezpečného přístupu na sál, protože schody v KD jsou
nebezpečné a v budoucnu, že se uvažuje dodělat v přístavku skladů záchody.
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Následně se dozvěděla, že schody budou venkem – železné v případě vlhka si myslí, že budou
ještě více nebezpečné.
Pan Svoboda konstatuje, že záměr schválilo minulé zastupitelstvo a že se tedy musí dodělat.
Do diskuze se hlásí pan K., který informuje jako bývalý zastupitel, že bylo při schvalování
záměru řečeno, že schody budou provizorní, do doby než pan Milec dovolí udělat schody ze
sousedního pozemku.
Paní Bischoffiová se ptá pana Svobody na dohodu mezi obcí a panem Milcem, jak to tedy bylo.
Pan Svoboda odpovídá, že mu to pan Milec slíbil – ústně. Pan Bůžek navrhuje řešit tyto sklady
až bude vyřešen přístup z pozemku, který má starosta rozjednaný s p. Milcem
Pan Schmieder říká, že minulé zastupitelstvo souhlasilo, že se postaví šatna, záchody, schody
označí se to jako skladový prostor jelikož to jinak nejde.
Pan B. se hlásí do diskuze a ptá se, jestli tedy minulé zastupitelstvo uvažovalo udělat záchody
tzv. „ na levačku“. Vysvětluje vztah mezi kapacitou sálu a počtem záchodů a sděluje názor, že
se tam potřebný počet nevejde. Upozorňuje na nebezpečí, kdy se může cokoli stát a pokud
záchody budou bez povolení si myslí, že veškerá odpovědnost půjde „za obcí“.
Paní Bischoffiová navrhuje - nezahrnovat tuto položku ( 1 300 000,-) do rozpočtového
opatření až se I. epata dokončí a předá. Pak se může udělat výběr dodavatele, pokud bude jasně
vyřešen problém se schody nebo se zastupitelé domluví na jiné variantě na dalším ZO.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje nezařazení částky z 1.300.000,- na II. etapu –
stavba skladů do rozpočtového opatření č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 6
Zdrželi se 0
Usnesení č. 28 bylo schváleno.

Proti 3 ( Mrázková, Schmieder, Svoboda)

Paní Bischoffiová pokračuje ve vysvětlení položek rozpočtového opatření:
Projektová dokumentace - veřejné osvětlení 10 000,- jedná se o navýšení položky v rozpočtu
podle nabídky projektanta.
Dětské hřiště Žďár – 313 000,- Kč. Paní Bischoffiová upřesňuje název položky Volnočasový
prostor Žďár a upřesňuje částku, který byla na dnešním jednání ZO schválena na 313 650,- Kč
Sekačka-úklid obcí 574 000,- p. Bischoffiová upřesňuje částku, která byla schválena na
dnešním ZO na 553 575,- Kč. Musí se objednat nejpozději do konce dubna, aby byla za tuto
cenu.
Skladové prostory M. Chvojno -2 333 200,- jedná se o vyrušení této položky, protože prodej
„pošťáku“ se neuskuteční z důvodu chyby ve výběrovém řízení, které vyhlásila SSHR.
Nová položka:
Chodníky u BD 12 000,- Kč, navýšení částky v rozpočtu podle vítězné nabídky.
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Pan Schmieder navrhuje dát do rozpočtu 10.000,- Kč na mistrovství hasičů v Ústí nad Labem.
Návrh odůvodňuje tím, že jsme požádali kraj o dotaci pro naše hasiče, tak bychom měli
vyhovět žádosti.
Paní G. se hlásí do diskuze a ptá se, komu bude obec příspěvek dávat, jestli těm, které obec
žádá o dotaci?
Pan Svoboda odpovídá, že se jedná o hasičský záchranný sbor, žádost byla podána na Krajský
úřad.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje zařadit do rozpočtového opatření č. 1 částku
10.000,-Kč na příspěvek Mistrovství hasičů konané v Ústí nad Labem.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 2
(Vaňáčová)
Usnesení č. 29 bylo schváleno.

(Bůžek, Bischoffiová)

Zdrželi se 1

Do rozpočtového opatření č. 1/2019 byla tedy vložena další nová položka
Dar na mistrovství ČR hasičů 10 000,- Kč
Hlasování o rozpočtovém opatření č. 1 po úpravách
Soupis změn oproti návrhu
Název měněné nebo
doplněné položky
Dostavba skladů KD V.
Chvojno
Sekačka-úklid obcí
Dětské hřiště Žďár –
přejmenována položka na
Volnočasový prostor Žďár
Chodníky u BD
Příspěvek na mistrovství
hasičů

Původní částka, pokud
byla uvedena
1 300 000,-

Nová částka

574 000,313 000,-

553 575,313 650,-

V návrhu rozpočtového
opatření nebyla uvedena
V návrhu rozpočtového
opatření nebyla uvedena

12 000,-

0,-

10 000,-

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 po úpravách.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 30 bylo schváleno.
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24) Diskuze
Pan Svoboda informuje o svém záměru omezit četnost vyvážení komunálního odpadu 1x za 14dní a to z toho důvodu jelikož popeláři odvážejí i popelnice které mají odvoz 1x za 14dni každý
týden a tím pádem platíme více skládkování. Pan M. se ptá kolik stojí obec popelnice? Pan
Svoboda nic, ale mrzí mě, že někdo si platí popelnici týdenní a někdo 14 denní a platí za
popelnici míň a nechává si ji odvážet každý týden. Myslí si, že by vyřešil ten problém vážný
systém. Každý občan bude mít popelnici s čipem a zaplatí za to, co si do té popelnice hodí. O
tomto systému přemýšlí i obec Telnice. Paní J. se ptá, jestli by nebyl lepší Marius Pedersen?
Pan Schmieder odpovídá, že již před několika lety poptávali a ceny jsou podobné. Paní D. se
ptá, jestli by nebylo dobré poptat tuto firmu znovu. Pan Svoboda slibuje, že firmu Marius
Pedersen poptá. Pan K. se ptá, jestli by nešlo řešit dělenými popelnicemi, do kterých se dává
jak papír tak pet láhve, v některých obcí tento systém je. Pan Schmieder informuje, že
Mikroregion Labské skály, zadal studii o společném svozu a o řešení systému právě těmito
popelnicemi. Paní Bischoffiová upozorňuje, že měla na jednání Mikroregionu dojem, že právě
pan Schmieder a pan starosta jsou proti řešení mikroregionu. Pan Schmieder odpovídá, my jen
diskutovali.
Starosta žádá zastupitelstvo, aby ho pověřilo jednáním s AVE o zavedení možnosti vážení
popelnic u domů, kdy popelnice budou čipované.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno pověřuje starostu obce k jednání s firmou AVE o nabídce
řešení svozu komunálního odpadu zavedením systému vážení popelnic.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0

Zdrželi se 1 Bischoffiová

Usnesení č. 31 bylo schváleno
Pan R. se ptá z jakého důvodu je účtováno za úklid 150Kč když bylo domluveno 100Kč. Pan
Svoboda odpovídá, že se zvýšila minimální mzda tak proto se ceny zvýšily.
Paní K. se ptá proč se neuklízí? Když se neuklízelo tak to, že není uklizeno bylo zadarmo, teď
platí 150Kč měsíčně a stav je pořád stejný. Paní Vaňáčová odpovídá, že uklízečku chodí
kontrolovat a bylo uklizeno. Paní K. namítá, že si tam uklízí sami, proto tam mají uklizeno.
Pan Svoboda odpovídá, že teď zavedl jiný systém. Vždy když uklízečka uklidí tak se ji někdo
z domu podepíše, že je uklizeno. Pan R. informuje, že od té doby co si stěžoval na obci tak mají
uklizeno.
Paní Bischoffiová se ptá starosty jestli už reklamoval dveře u bytového domu č. 45? A jestli
již reklamoval závady na sběrném dvoře. Pan Svoboda odpovídá, že ano. Na dveře by měli
přijet příští týden a na sběrný dvůr by měla firma vyřešit do konce května.
Pan R. se ptá, jestli se budou kontrolovat i rozvody u antén, že mu jde jen 5 programů. Pan
svoboda říká, že nejspíš ne.
Paní G. vysvětluje možnost Kotlíkové půjčky pro obec. Pan K. se hlásí do diskuze, že tohle
říkal již minule a neví, proč se to znovu řeší. Pan Svoboda říká, že chce informovat lidi a ať se
rozhodnou sami. V novinách bude o tom článek, který napíše paní G.
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20:48 odešel pan Josef Schmieder

25) Závěr
Ve 20,50 po vyčerpání všech bodů jednání i příspěvků do diskuze, ukončil starosta jednání
ZO
Zápis byl vyhotoven dne:

Zapisovatel:

Markéta Vaňáčová……………………….dne……………………………...

Ověřovatelé: Karel Kovač……….……..……………….dne………………..……………
Martin Bílek……………………………..dne….…………………………..
Starosta:

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

Přílohy:
-

Návrh do jednání ZO – zateplení bytových domů
Výroční zpráva
Smlouva o smlouvě budoucí Luční Chvojno
Smlouva o smlouvě budoucí Arnultovice
Žádost o odkoupení pozemku 35/2 v k.ú. Velké Chvojno
Stanovení ceny za uložení vedení NN do pozemků ve vlastnictví obce
Statut Chvojenských novin
Volba redakční rady
Ceník inzerce
Změna účelu dotace Chvojensko z.s.
OZV č. 1/2019
Žádost o schválení 2. pracovních míst
Záměr realizace volnočasového prostoru
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Dovybavení prostoru po knihovně
Nabídka ceny projektových prací Stavex MM
Žádost o souhlas se zapojením a předfinancováním projektu EU ŠABLONY II
Návrh do jednání ZO – nákup žacího stroje KUBOTA
Návrh do jednání ZO – záměr zateplení bytových domů
Návrh do jednání ZO – změna projektu kabiny
Návrh do jednání ZO – aktualizace programu rozvoje obce Velké Chvojno
Příkazní smlouvy HYSEKON 2x
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2019
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