Obec Velké Chvojno
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno
Zápis
Z 10. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno,
konaného dne 11.12.2019, od 17:30 hodin.
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17,30
hodin starostkou obce Markétou Váňáčovou („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatovala, 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 3.12.2019 do 11.12. 2019. 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).
Omluveni: Kešner, Čejka, Bílek
Nepřítomni:
*
*
*
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Romana Veselého a paní Hanu Mrázkovou a
zapisovatelem p. Jiřinu Bischoffiovou. 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 Romana Veselého a paní Hanu
Mrázkovou. Zapisovatelem určuje Jiřinu Bischoffiovou.
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.
Jiřina Bischoffiová navrhuje doplnit program o body Informace o kotlíkových půjčkách a bod
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva a členů výborů. Starostka upozorňuje také na tiskovou chybu v bodě 8) má být místo
slova prodeje, slovo pronájem ( u p.p.č. 76).

1

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje program 10. Zasedání zastupitelstva obce po doplnění:.
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Kontrola plnění usnesení
5) Informace o kotlíkových půjčkách
6) Schválení výjimky z počtu dětí v MŠ Domeček Velké Chvojno pro rok 2019/2020
7) Schválení odkoupení p.p.č. 260/1 v k.ú. Velké Chvojno
8) Schválení záměru prodeje části p.p.č. 231 v .ú. Žďár
9) Schválení záměru pronájmu části p.p.č. 76 v k.ú. Luční Chvojno
10) Schválení záměru prodeje části p.p.č. 42/1 v k.ú. Luční Chvojno
11) Schválení pronájmu p.p.č. 260/5, 261 a 357/12 v k.ú. Velké Chvojno
12) Schválení prodeje garsonky a nebytového prostoru (bývalé pošty) v čp 34 Velké Chvojno
13) Schválení OZV č. 2/2019 o místím poplatku ze psů
14) Schválení dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy – přestupky
15) Schválení smlouvy o sběru a přepravě BRKO
16) Schválení smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností č. X/6109/2019/UL – „SO 41 Velké
Chvojno, Žďár – rozšíření VO“
17) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VI/6107/2019/UL
18) Žádost o změnu využití dotace dle pravidel rozpočtu Obce Velké Chvojno pro rok 2019 – FKA
Velké Chvojno
19) Schválení Směrnice pro zadávání Veřejných zakázek
20) Schválení dodavatele na „Rekonstrukci a novostavbu chodníkového tělesa“
21) Schválení plánu rozvoje sportu
22) Stanovení ceny stočného a návozu na ČOV pro rok 2020
23) Pověření o zastupování ve výkonu funkce člena povinného orgánu MAS Labské skály
24)Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a
členů výborů
25) Schválení rozpočtu na rok 2020
26) Schválení rozpočtového výhledu na r. 2020-2023
27) Projednání žádosti o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
28) Rozpočtové opatření 6/2019
29) Diskuze
30) Závěr
Předsedající dává hlasovat o návrhu programu:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje program 10. Zasedání zastupitelstva obce tak jak byl
doplněn.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

4) Kontrola plnění usnesení
Předsedající vyzvala kontrolní výbor k předložení vyhodnocení plnění usnesení z 9. zasedání zastupitelstva.
Plnění usnesení přednesla členka kontrolního výboru p. Hana Mrázková.
Usnesení č. 4 – uzavření smlouvy na provádění zimní údržby s p. Kořínkem - splněno
Usnesení č. 5 – nové evidenční listy pro nájemníky (zvýšení nájemného) – zpracovává se
Usnesení č. 7 – pronájem p.p.č. 32 v k.ú. Malé Chvojno (žadatelka xxxxxxxxxxxxxxxxxx) – smlouva
uzavřena od 1. 1. 2020
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Usnesení č. 12 – podání žádosti do Výzvy 1/2019 na kotlíkové půjčky - splněno
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 9. zasedání ZO předložené
kontrolním výborem.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti

Zdrželi se 0

0

*

*

*

5) Informace o kotlíkových půjčkách
Starostka předává slovo paní K., která je kotlíkovým specialistou pro obec Velké Chvojno.
Paní K. ověřila zájem občanů, kteří podali žádost o dotaci na kotlíkovou dotaci (výměna kotlů). Jedná se o 7
žadatelů, kteří mají zájem a počítají s půjčkou od obce. Žádosti jsou nyní ve fázi schvalování na Ústeckém
kraji.
Jiřina Bischoffiová
Obec podala žádost na kotlíkové půjčky na SFŽP. V současné době probíhá doplnění žádosti, musí být
doplněna do konce roku 2019. Podmínky se ovšem stále mění.
Naše obec měla jako cíl 2) projekt, na který lze použít vrácené finance od občanů) původně zateplení školy,
ale v dotaci je nyní podmínka, že tento projekt musí být zahájen v roce 2020. To nelze stihnout, nemáme
projektovou dokumentaci, nemáme podanou žádost o dotaci. Biokompostéry také na spolufinancování nelze
uplatnit i když to předem bylo s pracovnicí fondu odsouhlaseno. Pokud nezadáme do cíle 2 žádný projekt –
peníze vrácené od občanů bude nutné vrátit fondu.
Paní K. – je škoda nevyužít prostředků, které obec může následně použít, i když je oblast kde se dají použít
okleštěná. Pokud se nestihne projekt, který bude v žádosti jako cíl 2, bude možné požádat o posunutí.
Výhodné by bylo zadat více projektů ( žádost to umožňuje), např. na dešťovku, nebo propustné povrchy a
podle situace vybrat to co se nejsnáze zrealizuje.
Paní Mrázková – nádrž na dešťovou vodu by šlo dát ke škole, když budou mít přírodní zahradu.
Pan M. (občan) – upozorňuje, že existuje mapa sucha, kde naše oblast nebyla uvedena, když chtěl žádat o
dešťovku pro domácnosti.
Jiřina Bischoffiová – prověříme to, jak je to v případě žadatele obec. Navrhuji tedy doplnit do žádosti více
cílů (projektů), zateplení školy, dešťovka (pokud to půjde), výměna zdroje v ZŠ. Propustné povrchy je
problém, nevím, kam bychom to uplatnili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje doplnění žádosti o dotaci na kotlíkovou půjčku o projekty,
které umožňují pravidla dotace.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*
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*

6) Schválení výjimky z počtu dětí v MŠ Domeček Velké Chvojno pro rok 2019/2020
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost Mateřské školy Domeček Velké Chvojno o povolení
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 na školní rok 2019-2020.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje výjimku z počtu dětí na jednu třídu mateřské školy a z počtu
dětí ve školí jídelně – výdejně mateřské školy do 28 dětí na školní rok 2019-2020.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*

*

7) Schválení odkoupení p.p.č. 260/1 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložila k projednání a schválení odkoupení p.p.č. 260/1 – zahrada o výměře 2445 m2 –
zahrada u mateřské školy. Pozemek máme v současné době v pronájmu.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh na usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje odkoupení p.p.č. 260/1- zahrada o výměře 2445 m2 v k.ú.
Velké Chvojno od Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha.
b) Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem Kupní smlouvy na p.p.č. 260/1 v k.ú. Velké Chvojno.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*

*

8) Schválení záměru prodeje části p.p.č. 231 v k.ú. Žďár
Předsedající předložila ke schválení žádost o odprodej p.p.č. 231 v k.ú. Žďár. Žadatelem je pan xxxxx
xxxxxx.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly.
Starostka upozorňuje, že se jedná o přístup k pozemku kde by bylo možné v budoucnu vybudovat ČOV pro
Žďár. Z toho důvodu navrhuje pozemek neprodávat.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno neschvaluje záměr prodeje p.p.č. 231 v k.ú. Žďár.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti

*

Zdrželi se 0

0

*
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*

9) Schválení záměru pronájmu části p.p.č. 76 v k.ú. Luční Chvojno
Předsedající předložila ke schválení žádost o pronájem části p.p.č. 76 v k.ú. Luční Chvojno o výměře cca 43
m2. Žadatelé jsou xxxxxxx xxxxxxxxx.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly. Starostka je třeba, aby byl zachován přístup k parcele p. xxxxx
xxxxxxxx.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr pronájmu části ( 43 m2) p.p.č. 76 v k.ú. Luční
Chvojno a pověřuje starostku jejím vyvěšením na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

10) Schválení záměru prodeje části p.p.č. 42/1 v k.ú. Luční Chvojno
Předsedající předložila ke schválení žádost o odprodej části p.p.č. 42/1 v k.ú. Luční Chvojno o výměře 160
m2. Žadatelkou je xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO byly. Starostka upozorňuje, že nyní probíhá v Lučním Chvojně revize katastru, která
bude ukončena na jaře 2020. Navrhuje odsunutí tohoto bodu.
Paní Mrázková upozorňuje, že je třeba zachovat přístup ke KD v případě oprav. Paní Bischoffiová - ze
zákona je povinnost souseda umožnit přístup k domu v případě oprav, žadatelka má pozemek v pronájmu.
U zadní stěny KD je žumpa pro KD, je potřeba prověřit, aby prodej nezasahoval do části kde je žumpa.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje přesunutí projednání bodu záměr prodeje p.p.č. 42/1 v k.ú.
Luční Chvojno po ukončení revize katastru.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

11) Schválení pronájmu p.p.č. 260/5, 261 a 357/12 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložila k projednání a schválení podání žádosti o pronájem p.p.č. 260/5, 261 a 357/12 v k.ú.
Velké Chvojno od Státního pozemkového úřadu, KPÚ Teplice.. Pozemek 260/5 a 261 jsou součástí školní
zahrady u MŠ a p.p.č. 357/12 mezi panelovými domy. Pozemky chceme v budoucnu odkoupit do vlastnictví
obce a proto si je musíme nejprve pronajmout.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
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Návrh na usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje podání žádosti o pronájem p.p.č. 260/5, 261 a 357/12
v k.ú. Velké Chvojno od Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha,
KPÚ Teplice.
b) Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podáním žádosti o pronájem p.p.č. 260/5, 261 a 357/12 v k.ú.
Velké Chvojno a podpisem nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
*

Zdrželi se 0

*

*

12) Schválení prodeje garsonky a nebytového prostoru v čp. 34
Předsedající předložila k projednání a schválení prodej garsonky a nebytového prostoru v čp. 34 v k.ú.
Velké Chvojno. Žadatelkou je xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
Starostka - původně bylo více zájemců, ale po prohlídce od záměru odstoupili.
Paní G. – proč to neprodáváte jako bytové prostory celé.
Paní Bischoffiová – protože je to takto zapsané na katastru.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh na usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje prodej bytové jednotky 34/4 s podílem 348/3071 a
nebytového prostoru 34/5 s podílem 352/3071 v čp. 34 v k.ú. Velké Chvojno xxxx xxxxxxx xxxxxxx, trvale
bytem xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx za smluvní cenu 450.000,- Kč a náklady spojené
v souvislosti s prodejem tj. vklad do KN.
b) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno pověřuje starostku oslovením právního zástupce obce k sepsání
kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 34/4 a nebytového prostoru 34/5 v čp. 34 v k.ú. Velké
Chvojno.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

*
*
*
13) Schválení OZV č. 2/2019
Předsedající předložila k projednání a schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze
psů. Výše poplatků je stejná.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO i občanů sděleny byly:
Proběhla diskuze o bezohlednosti některých chovatelů psů v bytových domech. Psa vypustí vyvenčit bez
doprovodu, neuklízí po svém psovi exkrementy.
Starosta upozornila na toto v Chvojenských novinách. Pokud bude situace pokračovat, poplatek za psa se
v bytových domech zdraží od příštího roku.
p. M. – navrhuje pořídit kamery.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2019 o místním poplatku za
psa.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Proti

*

Zdrželi se 0

0

*

*

14) Schválení dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy – přestupky
Předsedající předložila k projednání a schválení dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy (řízení o přestupcích).
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o projednávání
přestupků uzavřené mezi obcí Velké Chvojno a Statutárním městem Ústí nad Labem.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Proti
*

Zdrželi se 0

0
*

*

15) Schválení smlouvy o sběru a přepravě BRKO
Předsedající předložila k projednání smlouvu o sběru a přepravě biologicky rozložitelného komunálního
odpadu (BRKO). Jedná se o přistavení a odvoz kontejneru pro odstranění „bioodpadu“. Smlouva předložena
v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje uzavření smlouvy o sběru a přepravě BRKO od 1.1.2020
s firmou ZDEMAR Transport, a.s., se sídlem Smetanova 683, 40317 Chabařovice.
b) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno pověřuje starostku podpisem smlouvy o sběru a přepravě BRKO.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Proti 0
*

*

Zdrželi se 0
*

16) Schválení smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností č. X/6109/2019/UL – „SO 41 Velké
Chvojno, Žďár – rozšířen VO“
Předsedající předložila k projednání smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se
vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „SO 401 Velké Chvojno, Žďár – rozšíření VO“.
Smlouva předložena v tisku.
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Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje uzavření smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností
souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „SO 401 Velké Chvojno, Žďár –
rozšíření VO“, č. X/6109/2019/UL s firmou Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., se sídlem Ruská
260, 417 03 Dubí 3.
b) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno pověřuje starostku podpisem smlouvy o úpravě vzájemných práv a
povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby „SO 401 Velké Chvojno,
Žďár – rozšíření VO“, č. X/6109/2019/UL.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
*

Proti 0

*

Zdrželi se 0

*

17) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. VI/6107/2019/UL
Předsedající předložila k projednání smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
VI/6107/2019/UL. Předmětem smlouvy bude povinnost budoucího zavázaného strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav zařízení „SO 401 Velké Chvojno, Žďár - rozšíření VO“, dále dle smlouvy.
Smlouva předložena v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. VI/6107/2019/UL s Ústeckým krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého
kraje, p.o., se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí.
b) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno pověřuje starostku podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti sítě č. VI/6107/2019/UL.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

*

Proti 0

*

Zdrželi se 0

*

18) Žádost o změnu využití dotace dle pravidel rozpočtu Obce Velké Chvojno pro rok 2019 – FKA
Velké Chvojno
Předsedající předložila k projednání žádost o změnu využití dotace FKA Velké Chvojno dle pravidel
z rozpočtu obce Velké Chvojno pro rok 2019. Žádost předložena v tisku.
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Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
Paní Bischoffiová – žádost projednal finanční výbor obce, který doporučil ZO schválení.
Je dobře, že u nás fotbalový klub působí. Fotbalisté ušetřili za částku, která byla plánována na pronájem
hřiště – pokud by se realizoval projekt na kabiny. To se zatím nerealizovalo. Chtějí část dotace použít na
zaplacení přestupu hráče z jiného klubu.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje žádost o změnu využití dotace FKA Velké Chvojno.
Výsledek hlasování: Pro
6 Proti
0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

*

*

*

19) Schválení Směrnice pro zadávání Veřejných zakázek
Předsedající předložila k projednání a schválení novou Směrnici pro zadávání Veřejných zakázek. Stávající
směrnice již nebyla dle platné legislativy.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
Jiřina Bischoffiová – směrnice, která je na obci je zastaralá a na doporučení auditorky, je zpracována
směrnice nová. Je třeba si uvědomit, že bude muset být aplikována a kontrolováno dodržování. Směrnice je
rozdělena do 4 limitů.
Pan P. se ptá, zda směrnice obsahuje i kritéria hodnocení.
Jiřina Bischoffiová – čte pasáž ke kritériím – směrnice je obsahuje.
Obsah směrnice je zkonzultován s auditorkou.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Směrnici pro zadávání Veřejných zakázek s účinností od
schválení pro nově zadávané zakázky.

Výsledek hlasování: Pro
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
*

Zdrželi se

Proti

*

*

20) Schválení dodavatele na „Rekonstrukci a novostavbu chodníkového tělesa“
Předsedající konstatovala, že tento bod musí být odsunut do příštího jednání zastupitelstva, neboť výběrové
řízení zatím probíhá. 20. 12. 2019 se sejde hodnotící komise a bude vybrán dodavatel. Schválení proběhne
na příštím ZO v lednu 2020. Bez usnesení.

*

*

*
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21) Schválení plánu rozvoje sportu
Předsedající předložila k projednání a schválení Plán rozvoje sportu na období 2019-2030. Předává slovo
II: místostarostce Jiřině Bischoffiové:
Plán rozvoje sportu je strategický dokument, který je povinným podkladem při žádostech o dotaci např. na
kabiny. Přesto, že obec má Strategický plán obce – který se nyní aktualizuje, je nutné mít i Plán rozvoje
sportu, schválený ZO. V našem plánu, který jste předem dostali je zahrnuto vše, o čem v současné době
víme, že by bylo potřeba udělat.
Pan Veselý - je možné Plán aktualizovat pokud bude potřeba, nebo je závazný?
Paní Bischoffiová – Plán je možné aktualizovat kdykoli bude potřeba.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Plán rozvoje sportu na období 2019-2030.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
*

Proti 0

*

Zdrželi se 0

*

22) Stanovení ceny stočného a návozu na ČOV pro rok 2020
Předsedající předává slovo I. místostarostovi Martinovi Bůžkovi.
Dnes po 16.00 hod jsme obdrželi od DN SERVIS, který nám provozuje ČOV navrhovanou cenu stočného
na rok 2020. Tuto cenu je třeba zkonzultovat s pracovnicí SFŽP, protože na stanovení ceny se vztahují i
podmínky dotace. Proto navrhuji, aby byl tento bod odsunut na příští lednové jednání ZO, až se vše vyjasní.
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Dotaz p. Grupačová (občanka) – bude cena za stočné vyšší?
Pan Bůžek – ano vychází vyšší, právě proto chceme cenu zkonzultovat.
Projednání bodu tedy odsuneme na příští jednání. Bez usnesení.

*

*

*

23) Pověření o zastupování ve výkonu funkce člena povinného orgánu MAS Labské skály
Předsedající předložila k projednání a schválení pověření k zastupování ve výkonu funkce člena povinného
orgánu MAS Labské skály.
Jiřina Bischoffiová
Obec Velké Chvojno je členem MAS Labské skály ( od roku 2005). 31. 10. 2019 na jednání Valné hromady
byla Obec Velké Chvojno zvolena do Výběrové komise MAS. K tomu je nutné projednat a schválit pověření
starostky k zastupování obce ve VK.
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 pověřuje starostku Markétu Vaňáčovou zastupováním Obce Velké
Chvojno ve výkonu funkce člena Výběrové komise MAS Labské skály od doby zvolení.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
*

Proti 0

*

Zdrželi se 0

*

24)Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a členů
V souvislosti s novým nařízením vlády č. 318/2017 předsedající navrhuje, aby odměna neuvolněným
členům zastupitelstva byla poskytována od 1.1.2020.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Stanovisko sděleno nebylo:
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
I. Místostarosta
14200,- Kč
II. Místostarosta
14200,- Kč
Člen zastupitelstva:
1586,- Kč
Člen zastupitelstva a člen výboru:
2642,- Kč
Člen zastupitelstva a předseda výboru
3171,- Kč
Odměna bude poskytována od 1.1.2020..
b) Zastupitelstvo obce stanoví odměnu za výkon funkce člena finančního a kontrolního výboru, který není
zastupitelem ve výši 2642,- Kč.
c) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno v souladu s § 72 odst. a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a člena výboru, který není členem
zastupitelstva se budou poskytovat od 1.1.2020. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát
bude odměna náležet ode dne složení slibu.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 21 bylo schváleno.

Proti

*

Zdrželi se 0

0

*

*

25) Schválení rozpočtu na rok 2020
Předsedající předložila k projednání a schválení Rozpočet na rok 2020. Předává slovo místostarostce.
Jiřina Bischoffiová vysvětluje jednotlivé položky, a dále to co v rozpočtu není ( zateplení BD, vysoutěžená
částka na chodníky apod), protože v době sestavení rozpočtu nebyly tyto částky jasné. V případě zateplení
BD není ještě podána žádost o dotaci. Vše toto se bude řešit rozpočtovým opatřením.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
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Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje rozpočet na rok 2020.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
*

Proti 0

*

Zdrželi se 0

*

26) Schválení rozpočtového výhledu na r. 2020-2023
Předsedající předložila k projednání a schválení Rozpočtový výhled na r. 2020-2023. Předává slovo
místostarostce, který vysvětluje co je rozpočtový výhled.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Rozpočtový výhled na r. 2020-2023.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
*

Proti 0

*

Zdrželi se 0

*

27) Projednání žádosti o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
Předsedající předložila k projednání žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava. Starostka
vysvětluje důvod a navrhuje příspěvek neschválit.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno neschvaluje příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 24 schváleno.
*

Proti 0

*

*
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Zdrželi se 0

28) Rozpočtové opatření č. 6/2019
Předsedající předložila k projednání a schválení Rozpočtové opatřen č. 6/2019. Místostarostka vysvětluje
jednotlivé položky RO.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019.

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 25 bylo schváleno.

*

Proti 0

*

Zdrželi se 0

*

29) Diskuse
Pan M.: Jak si mám vysvětlit větu, Třídění odpadu se vyplatí, uvedenou ve Chvojenských novinách - chci
vysvětlit jak se mi vyplatí
Starostka – vysvětluje podrobně celý proces nakládání s odpadem v naší obci. Pokud bude občan důsledně
třídit, může v důsledku objednat menší popelnici, nebo méně častý svoz. Prověřovali jsme, kolik by stálo
znovu dát do obcí žluté a modré kontejnery na tříděný odpad. Podle kalkulace AVE by náklady vzrostly u
platu při vyvážení 1x za měsíc o cca 600 000 ( bez DPH) u papíru je částka stejná. V případě, že by
v kontejnerech na tříděný odpad bylo něco, co tam nepatří, co by znečistilo a znehodnotilo odpad –
naúčtovali by nám tzv. dočištění. Vzrostly by náklady o cca 1 200 000 bez DPH.
Jiřina Bischoffiová - dnes jsme schválili rozpočet u položky likvidace odpadu je na straně v příjmech
499 000 a ve výdajích 2 200 000,-. V příjmech jde o částku, co se vybere od občanů za popelnice – tato
částka je celá proplácena AVE. Ve výdajích jsou mimo této částky za popelnice i náklady na provoz
sběrného dvora, tzn. odvoz dalších složek odpadu, které občané vozí na sběrný dvůr, náklady na elektřinu,
teplo na Sběrném dvoře, náklady na platy lidí co tam pracují – třídí. Je v tom také plánovaný náklad na
bioodpad a také je v tom počítáno s likvidací černých skládek cca 200 000. Sběrný dvůr musí obec
provozovat – má na to dotaci.
Paní Mrázková – lidi házeli do kontejnerů kde-co.
p. M. – děkuji za informace, nevěděl jsem jak je to financemi, měli by to lidé vědět – jsou naštvaní.
Jiřina Bischoffiová – dáme znovu článek podrobný na Fb a do následujících novin
p. M. - V novinách je také napsáno výdej kaprů pro Luční Chvojno a Mnichov, co ostatní vesnice?
Jiřina Bischoffiová vysvětluje – od roku 1999 má pronajaté rybníky Rybářský svaz. Platí nájem a k tomu se
zavázali, že ročně dají podíl ryb (kaprů) na Vánoce. Celé roky to takto funguje a vesnice se střídají. Kdo byl
vloni teď nevím, letos přišla řada na Mnichov a Luční Chvojno.
p. M. – děkuji za to, že se začalo realizovat „hřiště“ ve Žďáru, ptá se, zda zbyly finance na pergolu.
Starostka – máme dřevo, které se na pergolu použije, počítáme na jaře s dokončením. Nestihlo se zasít
trávu, musíme na jaře. Pan G. navrhoval, udělat povrh z umělé trávy, kterou nechal přivést p. S., nabízel, že
se o vše postará – dosud nedal ani rozpočet, ani nevyvinul žádnou aktivitu.
p. M. – jednou se domluvilo i se zastupiteli na místě jak to bude, povrh přírodní tráva.
p. P. - chci se zeptat na kácení topolů.
p. Bischoffiová – ano víme, že jste podal na jaře žádost, že si pokácíte část topolů, podal jí také p.
Schmieder, a další. Kácení jsme projednávali na finančním a kontrolním výboru a domluvili jsme se, že je
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necháme skácet odbornou firmou – kácení je nebezpeční a kdyby se něco stalo, šla by odpovědnost za obcí.
Pokud mají lidi zájem o dřevo, plánujeme brigádu - prostor musí být uklizen, než se začne dělat hřiště. Ti,
kteří přijdou pomoci a budou mít zájem o dřevo, budou si moct vzít. Předem se domluvíme, jak to bude
probíhat. Pěkné kmeny použijeme na sochy.
Nikdo jiný se do diskuze nepřihlásil.
30) Závěr
Předsedající poděkovala všem za účast, popřála hezké Vánoce a štěstí do Nového roku a ukončila ZO
v 20,30 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 16.12.2019
Zapisovatel: Jiřina Bischoffiová……………………….dne……………………………...
Ověřovatelé: Hana Mrázková …………………………dne………………..…………….
Roman Veselý…..………………………dne….…………………………...
Starostka

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

Přílohy:
- Žádost MŠ Domeček
- Žádost o prodej garsoniéry
- OZV č. 2/2019
- Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy – přestupky
- Návrh smlouvy o sběru a přepravě BRKO
- Návrh smlouvy VO Žďár
- Smlouva o smlouvě budoucí
- Žádost o změnu dotace FKA Velké Chvojno
- Směrnice o zadávání Veřejných zakázek
- Plán rozvoje sportu
- Návrh rozpočtu na rok 2020
- Rozpočtový výhled na rok 2020-2023
- Žádost obce Bublava
- Návrh rozpočtového opatření č. 6/2019
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