Obec Velké Chvojno
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno
Zápis
Z 5. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno,
konaného dne 27.5.2019, 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 20.5.2019 do 27.5.
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 9 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Miloslava Kešnera, 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 pana Miloslava Kešnera, pana
Martina Bílka a zapisovatelem paní Markétu Vaňáčovou.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

1

*

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 nebylo:
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje program 5. Zasedání zastupitelstva obce tak jak
byl navržen.
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Kontrola plnění usnesení
5) Složení slibu zastupitele
6) Zapojení obce do projektu Pro chvojenskou krajinu a souhlas s realizací projektu na
pozemku obce
7) Změna typu sekačky
8) Změna zastupitele pro pořizování územního plánu Obce Velké Chvojno
9) Prodej p.p.č. 35/2 v k.ú. Velké Chvojno
10) Diskuse
a) Projednání žádosti p. Vaňáčová
b) Projednání žádosti p. Bártová
c) Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí
11) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 2bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

4) Kontrola plnění usnesení
Předsedající vyzval kontrolní výbor k předložení vyhodnocení plnění usnesení z 4. 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 4.zasedání ZO
předložené kontrolním výborem.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti
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Zdrželi se: Bischoffiová

*

*

*

5)Složení slibu zastupitele
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval Ing. Jaroslava Procházku ke složení
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst.2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Velké Chvojno a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a vyzval Ing. Procházku ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č. 1).
Ing. Procházka neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
*

*

*

6) Zapojení obce do projektu Pro chvojenskou krajinu a souhlas s realizací projektu na
pozemku obce
Předsedající předložil k projednání a schválení návrh paní Bischoffiové, Vaňáčové a pana
Bůžka na zapojení obce do projektu Pro chvojenskou krajinu.
Předsedající předává slovo paní Bischoffiové:
Paní Bischoffiová informuje, že nestihne podat žádost o grant do Nadace Partnerství do
31.5.2019, protože v tak krátké době se nestihne zařídit souhlas vlastníků sousedících
pozemků. Ale jsou i jiné granty, které je možné využít. Např. grant SčVK. Chtěli bychom
zasázet stromy v Arnultovicích a určitě i v jiných částech obce. Bylo by dobré sepsat místa, kde
by se mohli stromy sázet. Do sázení stromů zapojit veřejnost. Je tedy otázka jestli opravdu
chceme nějaké stromy zasázet, jestli zastupitelé souhlasí. Pan Svoboda odpovídá, že stromů
nikdy není dost. Martin Bůžek informuje, že jeden stromek bude mít náklad zhruba 1000,- Kč.
Zastupitelé se domluvili, že budou hlasovat o prvním bodu návrhu usnesení.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno souhlasí se zapojením obce Velké Chvojno do projektu
spolku Chvojensko „ Pro chvojenskou krajinu – I. etapa“ a souhlasí s výsadbou ovocných
stromů na vhodných pozemcích obce.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 4 bylo schváleno

Zdrželi se

Proti

*

*
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*

7) Změna typu sekačky
Předsedající předložil k projednání revokaci usnesení - změna typu zakoupené traktorové
sekačky KUBOTA.
Původní návrh sekačky GZD 21 HD ZeroTurn – nový typ G 23 HD. Změna byla provedena na
základě nespokojenosti s kvalitou původně navrhovaného typu.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Původní znění usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje nákup traktoru KUBOTA GZD 21HD
ZeroTurn za cenu 553.575,-Kč včetně DPH od firmy FARMTECHNIK, Vchynice33 –
Lovosice a pověřuje starostu podpisem smlouvy o nákupu výše uvedeného traktoru.
Návrh nového usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje nákup traktoru KUBOTA G 23 HD 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 7
Proti
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
*

Zdrželi se Mrázková, Schmieder

*

*

8) Změna zastupitele pro pořizování územního plánu Obce Velké Chvojno
Předsedající předložil k projednání návrh na odvolání z funkce určeného zastupitele pro
pořizování územního plánu. Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi a dává slovo
navrhujícím zastupitelům:
Pan Bůžek: Zastupitelé nejsou určeným zastupitelem, kterým je pan starosta dostatečně
informováni. Je vidět nechuť podávat informace. Občané jsou málo informováni. Pan
Svoboda se ptá, zda pan Bůžek ví, co je uzemní plán. Že on nemůže mluvit do pozemků
vlastníků. Udělal vše podle zákona. Role pana Bůžka začne až dnem připomínek a to
13.6.2019. Pan Svoboda sděluje, že se ptal paní Vaňáčové zda má pocit, že nedostává
informace a ta s předáváním informací nemá problém. Pan Bůžek vyjadřuje názor, že lidi mají
právo být informováni o uzemním plánu a to i z toho důvodu, aby měli šanci napsat připomínku.
Pan Svoboda konstatuje, že je vše na stránkách obce. Paní Bischoffiová upozorňuje, že stránky
obce jsou nepřehledné a že žádala starostu, aby vyhlášku k územnímu plánu dal i do odkazu
nový územní plán, kde jsou informace o postupu zpracování, starosta to odmítl.
Předsedající dává hlasovat o každém návrhu usnesení zvlášť:
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Velké Chvojno odvolává z funkce určeného zastupitele pro pořizování
územního plánu Václava Svobodu.
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Výsledek hlasování: Pro 5
Proti: Svoboda, Mrázková, Procházka, Schmieder
Zdrželi se
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
2. Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje do funkce určeného zastupitele pro
pořizování územního plánu Bc. Martina Bůžka.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti: Svoboda, Schmieder, Procházka, Mrázková
Zdrželi se
Usnesení č. 7 bylo schváleno

3. Zastupitelstvo obce Velké Chvojno ukládá Václavu Svobodovi seznámit neprodleně
určeného zastupitele s veškerou agendou k výkonu této funkce, všemi podklady, dokumenty
a závěry z jednání s pořizovatelem a projektantem.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti: Mrázková, Schmieder, Procházka, Svoboda
Zdrželi se
Usnesení č. 8 bylo schváleno
*

*

*

9) Prodej p.p.č. 35/2 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložil k projednání schválení prodeje p.p.č. 35/2 v k.ú. Velké Chvojno
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Záměr byl schválen na
předchozím jednání zastupitelstva obce a řádně vyvěšen po dobu 15-ti dnů na úřední desce
obecního úřadu.
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. 35/2 – ostatní plocha o výměře 65
m2 v k.ú. Velké Chvojno za cenu 50,- Kč/m2, tj. celkem 3.250,- 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.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*
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10) Diskuse
a) Projednání žádosti p.V
Předsedající předložil k projednání žádost paní L.V.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Paní Bischoffiová konstatuje, že by se nemělo nic rozdělovat a spíše udělat cestu. Musí se
počítat v budoucnu s touto cestou.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velkého Chvojno schvaluje, aby starosta obce Václav Svoboda odpověděl
zamítavé stanovisko.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Proti

Zdrželi se

b) Projednání žádosti p. B
Pan Svoboda čte žádost paní B. a dále konstatuje, že souhlasí se značkou slepá ulice a se
zrcadlem, ale nesouhlasí, aby byl příkop zahrabán, protože tento příkop byl udělán proto, aby
v zimě nestékala voda na silnici a tam nenamrzala. Přiznává, že ví, že je příkop hluboký.
Paní Bischoffiová sděluje, že se byla na místě podívat s p. Bůžkem a p. Vaňáčovou. S paní B.
mluvili. Pokud není možné příkop zahrabat, je potřeba ho upravit, aby nebyl tak hluboký, pokud
plní nějakou funkci. Paní B. odpovídá, že příkop je zde k ničemu a to z toho důvodu, že si voda
našla cestu na jiných místech. Žádala obec jen o sypání ledu před jejím domem. Tento příkop
je pro ní a lidi v obci nebezpečný jelikož je hluboký a nechce, aby tam spadlo dítě a něco si
udělalo. Pan Svoboda souhlasí s úpravou příkopu a sděluje, že do měsíce vše zařídí.

c) Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí
Paní Bischoffiová informuje členy ZO, že žádost projednal finanční výbor, který doporučuje
zařadit částku 5000,- na podporu Linky bezpečí do rozpočtového opatření.
d) Žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ Velké Chvojno
Předsedající předložil k projednání žádost Základní školy Velké Chvojno o povolení výjimky
z počtu žáků v ZŠ od 1.9.2019 a schválení organizační změny od 1.9.2019 na trojtřídní základní
školu.
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 povolení výjimky z počtu žáků na třídu v ZŠ od
1.9.2019 a schvaluje organizační změny od 1.9.2019 na trojtřídní základní školu.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 11bylo schváleno.

Proti

Zdrželi se

e) Otevření pracovního místa „Flexibilně do práce“
Předsedající předložil k projednání návrh Markéty Vaňáčové k otevření pracovního místa
„Flexibilně do práce“ a podání žádosti o dotaci na pracovní úřad.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi a dává slovo paní Vaňáčové:
Paní Vaňáčová sděluje, že dotace je 90%. Pracovní místo je na rok.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje otevření pracovního místa od 1.7.2019 a podání
žádosti o dotaci na Úřad práce Ústí nad Labem.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Proti

Zdrželi se: Svoboda

f) Předsedající předložil k projednání žádost Markéty Vaňáčové, podání žádosti do Výzvy
č. 2019/1 – Podpora komunitního života v území MAS Labské skály.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Paní Vaňáčová informuje zastupitelé na co by chtěla uplatnit dotaci. Náklady na Dětský den,
ceny pro děti do soutěže ve stolních hrách pro děti a mládež, letní kino ve Velkém Chvojně a
výlet na státní zámek do Benešova nad Ploučnicí.
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje podání žádosti do Výzvy č. 2019/1 – Podpora
komunitního života v území MAS Labské skály.

Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Proti
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Zdrželi se Bischoffiová

g)
Paní Martinková (ředitelka ZŠ) informuje, že by byl potřeba upravit tabulku investičních priorit
MAP ( Místního akčního plánu). Je to soupis investičních potřeb školy. Paní Bischoffiová
vysvětluje, že všechny projekty, na které bude obec ( nebo škola) žádat dotace musí být s MAP
v souladu a uvedeny v tabulce investičních priorit. Je třeba upravit názvy. Pošle upravenou
tabulku starostovi na email. Pan Svoboda říká, že po té souhlas zřizovatele se záměry školy
podepíše.
Pan K. – Minulý týden byla schůzka se státními orgány k Územnímu plánu a ptám se, jestli
budou připomínky veřejně projednávány. Pan Svoboda odpovídá, že připomínky budou veřejně
projednávány. Pan K. se ptá, jestli občané mají právo vidět připomínky od veřejných orgánu.
Pan Svoboda informuje, že všechny připomínky má pořizovatel, který vše připraví na veřejné
projednání. Pan Svoboda informuje, že panu Bůžkovi dá kontakt na pořizovatele Územního
plánu.
Paní H. – se dotazuje, proč zastupitelé, kteří byli proti odvolání starosty z funkce určeného
zastupitele hlasovali proti předání informací nově určenému zastupiteli.
Pan Svoboda nechápe otázku. Pan Procházka odpovídá, že tak hlasoval proto, že je proti.
Paní M. by chtěla vysvětli jaký je rozdíl mezi připomínkou a námitkou. Pan Svoboda sděluje,
že konečné rozhodnutí bude na zastupitelstvu.
Pan K. chce vědět, jestli bude brán zřetel na CHKO. Pan Svoboda odpovídá, že CHKO má
spoustu připomínek a nesouhlasí ani s pozemkem kde již byl změněn pozemek na stavební a
teď chce tento pozemek vyjmout. CHKO ještě připomínky nedala, až dají tak se s nimi
pořizovatel územního plánu bude zabývat a bude komunikovat s panem Bůžkem.
Pan K. se ptá jestli se budou připomínky CHKO akceptovat. Pan Svoboda odpovídá, že to je
jen návrh. Pan K. se ptá jestli půjde do rozporu z CHKO. Pan Svoboda odpovídá, že ano. Pan
Schmieder informuje, že se projednává jen základní návrh a na veřejném projednání se bude
diskutovat.
11) Závěr
V 18:58 hod po vyčerpání všech bodů jednání i příspěvků do diskuze, ukončil starosta jednání
ZO
Zápis byl vyhotoven dne:4.6.2019
Zapisovatel: Markéta Vaňáčová……………………….dne……………………………...
Ověřovatelé: Miloslav Kešner ………………………....dne………………..……………
Martin Bílek……………………………..dne….…………………………..
Starosta:

Václav Svoboda………………………….dne………………………………
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Přílohy:
 Návrhy zastupitelů do jednání
 Žádost paní V.
 Žádost paní B.
 Žádost Linky bezpečí
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