Obec Velké Chvojno
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno
Zápis
Z 8. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno,
konaného dne 26.9.2019, 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 19.9.2019
do 26.9. 2019. 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 Bc. Martina
Bůžka 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 Martina Bílka
pana Bc. Martina Bůžka. Zapisovatelem určuje Jiřinu Bischoffiovou.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti

*

*

0

a

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.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje program 8. Zasedání zastupitelstva obce tak
jak byl navržen.
Navržený program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Kontrola plnění usnesení
5) Složení slibu zastupitele
6) Schválení záměru pronájmu části p.p.č. 32 v k.ú. Malé Chvojno
7) Schválení prodeje p.p.č. 24 v k.ú. Malé Chvojno
8) Schválení podání žádosti o pronájem p.p.č 260/5 v k.ú. Velké Chvojno od PF ČR
9) Schválení odkoupení části p.p.č. 350/1 v k.ú. Velké Chvojno
10) Schválení odkoupení: a) části p.p.č. 321/1 v k.ú. Velké Chvojno
b) část p.p.č. 251 v k.ú. Velké Chvojno
c) části p.p.č. 151 v k.ú. Velké Chvojno
d) části p.p.č. 347 v k.ú. Velké Chvojno
e) části p.p.č. 277 v k.ú. Velké Chvojno
f) p.p.č. 167/1 v k.ú. Velké Chvojno
g) p.p.č. 352/12 v k.ú. Žďár
h) p.p.č. 352/14 v k.ú. Žďár
ch) p.p.č. 352/16 v k.ú. Žďár
11) Odstoupení od dotace sběrný dvůr Velké Chvojno
12) Schválení dodavatele a uzavření smlouvy na multifunkční hřiště Velké Chvojno
13) Schválení smlouvy na provedení výběrového řízení na zakázku v rámci projektu z
dotace IROP Bezpečně po
chodníku i po silnici
14) Schválení dodavatele na zimní údržbu místních komunikací
15) Schválení prodeje hasičské AVIE A 31.1
16) Projednání žádosti o příspěvek na stravné v MŠ Domeček Velké Chvojno
17) Opravy místních komunikací
18) Rozpočtové opatření č. 4/2019
19) Diskuse
- zateplení ZŠ Velké Chvojno
- úprava koupelny, byt č. 1 v čp. 23
- likvidace černé skládky a Ukliďme podzim 2019
- projekt Mikroregionu Labské skály - kontejnery
20) Závěr
Předsedající dává hlasovat o návrhu programu:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje program 8. Zasedání zastupitelstva obce tak
jak byl navržen.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti 0

*

*
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*

Zdrželi se 0

4) Kontrola plnění usnesení
Předsedající vyzvala kontrolní výbor k předložení vyhodnocení plnění usnesení z 7. zasedání
zastupitelstva. Plnění usnesení přednesl předseda kontrolního výboru p. Jaroslav Vondra.
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 7. zasedání
ZO předložené kontrolním výborem.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti

*

*

Zdrželi se 0

0

*

5)Složení slibu zastupitele
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval pana Emila Čejku a pana
Romana Veselého 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 Jaroslava Vondru ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 1).
Pan Emil Čejka neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Pan Roman Veselý neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

*

*

*

6) Schválení záměru pronájmu části p.p.č. 32 v k.ú. Malé Chvojno
Předsedající předložila k projednání a schválení záměr pronájmu p.p.č. 32 v k.ú. Malé
Chvojno xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Jedná se o parcelu přilehlou k čp. 4
(původní majitelé měli parcelu oplocenou). Záměr pronájmu bude řádně vyvěšen 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 záměr pronájmu p.p.č 32 v k.ú. Malé Chvojno
a ukládá starostce zveřejnění na úřední desce obecního úřadu.
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Výsledek hlasování: Pro 9
Proti
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

0 Zdrželi se 0

*

*

*

7) Schválení prodeje p.p.č. 24 v k.ú. Malé Chvojno
Předsedající předložil ke schválení žádost o odprodej p.p.č. 24 v k.ú. Malé Chvojno – žadatelé
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce. 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 prodej p.p.č. 24 v k.ú. Malé Chvojno o výměře
650
m2,
za
cenu
50,Kč/m2,
tj
celkem
32.500,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. 5 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

8) Schválení podání žádosti o pronájem p.p.č. 260/5 v k.ú. Velké Chvojno od PF ČR
Předsedající předložil ke schválení podání žádosti o pronájem p.p.č. 260/5 v k.ú. Velké
Chvojno. Jedná se o část pozemku v areálu obecního úřadu a mateřské školy, které jsou
v majetku Státního pozemkového úřadu ČR.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje a pověřuje paní starostku podáním žádosti o
pronájem p.p.č. 260/5 v k.ú. Velké Chvojno o výměře 128 m2.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti

*

*

Zdrželi se 0

0

*

9) Schválení odkoupení části p.p.č. 350/1 v k.ú. Velké Chvojno
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Předsedající předložil ke schválení odkoupení části p.p.č. 350/1 v k.ú. Velké Chvojno od
Ing. Františka Milce. Jedná se o přední část příjezdové komunikace k ČOV.
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 odkoupení části p.p.č. 350/1 v k.ú.
Velké Chvojno od Ing. Františka Milce do vlastnictví obce Velké Chvojno a pověřuje
starostku jednáním s vlastníkem výše uvedeného pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti

*

Zdrželi se 0

0

*

*

10) Schválení odkoupení:
a) části p.p.č. 321/1 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložil ke schválení odkoupení části p.p.č. 321/1 v k.ú. Velké Chvojno. Jedná
se o část pozemku před čp. 54, který je v majetku Státního pozemkového úřadu. Pozemek je
nutné odkoupit, vzhledem k realizaci vybudování nových chodníků v obci Velké 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 odkoupení části p.p.č. 321/1 v k.ú.
Velké Chvojno od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha do
vlastnictví obce Velké Chvojno a pověřuje starostku jednáním s vlastníkem výše uvedeného
pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

b) části p.p.č. 251 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložil ke schválení odkoupení části p.p.č. 251 v k.ú. Velké Chvojno. Jedná se
o část pozemku před čp. 4, který je v majetku
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1/3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1/3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1/3

Pozemek je nutné odkoupit, vzhledem k realizaci vybudování nových chodníků v obci Velké
Chvojno.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
5

Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr odkoupení části p.p.č. 251 v k.ú. Velké
Chvojno od
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1/3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1/3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1/3

a pověřuje starostku jednáním s vlastníkem výše uvedeného pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

0

c) části p.p.č. 151 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložil ke schválení odkoupení části p.p.č. 151 v k.ú. Velké Chvojno. Jedná se
o část pozemku u autobusové zastávky u základní školy Velké Chvojno, který je v majetku
Státního pozemkového úřadu. Pozemek je nutné odkoupit, vzhledem k realizaci vybudování
nových chodníků v obci Velké Chvojno.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly.
Starostka navrhuje požádat o větší část pozemku ( než jen části, která se týká chodníků) a to
až k ČOV ( která je v majetku obce). Zastupitelé souhlasí.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr odkoupení části p.p.č. 151 v k.ú. Velké
Chvojno od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
do vlastnictví obce Velké Chvojno a pověřuje starostku jednáním s vlastníkem výše
uvedeného pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

d) části p.p.č. 347 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložil ke schválení odkoupení části p.p.č. 347 v k.ú. Velké Chvojno. Jedná se
o část pozemku u čp. 35 (obchod), který je v majetku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Pozemek je nutné odkoupit, vzhledem k realizaci vybudování nových chodníků v obci Velké
Chvojno.
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 záměr odkoupení části p.p.č. 347 v k.ú. Velké
Chvojno xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví
obce Velké Chvojno a pověřuje starostku jednáním s vlastníkem výše uvedeného pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se0

e) části p.p.č. 277 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložil ke schválení odkoupení části p.p.č. 277 v k.ú. Velké Chvojno. Jedná se
o část pozemku u domu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pozemek je nutné odkoupit,
vzhledem k realizaci vybudování nových chodníků v obci Velké 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 odkoupení části p.p.č. 277 v k.ú. Velké
Chvojno od xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do vlastnictví
obce Velké Chvojno a pověřuje starostku jednáním s vlastníkem výše uvedeného pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

f) části p.p.č. 167/4 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložil ke schválení odkoupení části p.p.č. 167/4 v k.ú. Velké Chvojno. Jedná
se o část pozemku mezi čp. 52 a 53 Velké Chvojno, který je v majetku Státního pozemkového
úřadu. Pozemek je nutné odkoupit, vzhledem k realizaci vybudování nových chodníků v obci
Velké 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 odkoupení části p.p.č. 167/4 v k.ú.
Velké Chvojno od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha do
vlastnictví obce Velké Chvojno a pověřuje starostku jednáním s vlastníkem výše uvedeného
pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 9

Proti

7

0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.
g) části p.p.č. 352/12 v k.ú. Žďár
Předsedající předložil ke schválení odkoupení p.p.č. 352/12 v k.ú. Žďár. Jedná se o část
pozemku v chatové osadě, který slouží jako přístupová cesta k chatám. Tento pozemek je
v majetku Státního pozemkového 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 záměr odkoupení p.p.č. 352/12 v k.ú. Žďár od
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha do vlastnictví obce Velké
Chvojno a pověřuje starostku jednáním s vlastníkem výše uvedeného pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

h) části p.p.č. 352/14 v k.ú. Žďár
Předsedající předložil ke schválení odkoupení p.p.č. 352/14 v k.ú. Žďár. Jedná se o část
pozemku v chatové osadě, který slouží jako přístupová cesta k chatám. Tento pozemek je
v majetku Státního pozemkového 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 záměr odkoupení p.p.č. 352/14 v k.ú. Žďár od
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha do vlastnictví
obce Velké Chvojno a pověřuje starostku jednáním s vlastníkem výše uvedeného pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

ch) části p.p.č. 352/16 v k.ú. Žďár
Předsedající předložil ke schválení odkoupení p.p.č. 352/16 v k.ú. Žďár. Jedná se o část
pozemku v chatové osadě, který slouží jako přístupová cesta k chatám. Tento pozemek je
v majetku Státního pozemkového úřadu.
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 záměr odkoupení p.p.č. 352/16 v k.ú. Žďár od
Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha do vlastnictví
obce Velké Chvojno a pověřuje starostku jednáním s vlastníkem výše uvedeného pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Proti

*

*

Zdrželi se 0

0

*

11) Odstoupení od dotace na dovybavení sběrného dvora Velké Chvojno
Předsedající předložil k projednání odstoupení od dotace na Dovybavení sběrného dvora
Velké Chvojno:
Předsedající otevírá i tomuto bodu diskusi:
Slova se ujala Jiřina Bischoffiová, která jednala s firmou Ernst & Young, s.r.o. Praha s p.
Ing. Veverkou, který zpracovával žádost o dotaci na základě smlouvy mezi firmou a obcí.
Část plnění již byla proplacena, pokud obec od dotace odstoupí bude nutné ještě proplatit část
administrace.
Žádost o dotaci byla podána 7.2.2019 firmou Ernst & Young, s.r.o., se kterou uzavřelo minulé
zastupitelstvo smlouvu o spolupráci a podání žádosti o dotaci. V indikátorech ( to znamená
k tomu k čemu se zavazujeme je navýšení současné kapacity sběrného dvora o 36 tun).
V současné době je kapacita 120 tun a jen tak tak – jí dosáhneme při běžném režimu.
Smyslem žádosti bylo docílit navýšení kapacity Sběrného dvora.
Žádostí na dovybavení se zavážeme na 5 let od proplacení ( a budeme každoročně dokládat ),
že Sběrným dvorem projde minimálně 156 t odpadů. Dále je tento ukazatel rozdělen na
závazné hodnoty papír, plast, velkob.odpad – bude nutné navýšit o 25 tun, stavební a
demoliční odpad, textil, oleje – 11 tun. Tyto hodnoty jsou závazné – nesplnění vede
k sankcím ve formě odvodu části dotace. Z tohoto pohledu po projednání v Kontrolním a
Finančním výboru obce navrhují tyto výbory od dotace odstoupit.
Předmětem žádosti je:
Dvoukomorový lis cena cca 542 000,- kč (tato cena je uvedena v žádosti o dotaci)
V současné době má obec lis bezplatně zapůjčený od spol. VEGA ( odběratelé plastů) – jedná
se o staré pravděpodobně vyřazené, ale funkční zařízení s jednou komorou. Podle pracovníků
SD na tříděnou kapacitu našeho SD jedna tento lis s jednou komorou stačí. Jistě by bylo
dobré mít vlastní nový lis. Na sběrném dvoře je nedostatek místa – dvoukomorový lis není
prakticky kam dát.
Pokud se rozhodneme od dotace odstoupit bylo by vhodné zakoupit lis jednokomorový
z rozpočtu obce. Orientačně jsme poptali u firmy LUX-PTZ s.r.o.
Jednokomorový lis L5-V
3ks vázací pásky PE šíře 7mm
Vybírací rudl pro manipulaci s balíky

92.600,1.200,3.500,-
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Doprava, instalace a zaškolení obsluhy
14.850,Celkem
112.150,- s DPH 135 701,Záruka je 12 měsíců a servis do 48 hodin. Termín dodání od potvrzení objednávky je cca 2
týdny.
Kontejner na suť - cca 81 000.- Kč ( cena ze žádosti o dotaci)
Obec má jeden velkoobjemový kontejner, který naplní a AVE odveze . Pokud by se
kontejner koupil bylo by možné využít ho na Bio odpad. Muselo by se vyřešit místo, kde
by se dal umístit, protože přeci jen bioodpad (posekaná tráva apod.) může zapáchat.
Za minulého zastupitelstva se vozil všechen bioodpad „do zámečku“ - lesík u čističky,
kterému se říkalo obecní kompostárna.
Toto místo má svojí kapacitu, která je nyní vyčerpána a není pro tento účel ideální. Většina
okolních obcí to řeší velkým kontejnerem na bioodpad a event. Pořídili lidem z dotace
biokompostéry .
Kontejner na textil a nádoby na oleje – celkem cca 30.000,Tento druh odpadů bude odvážet AVE. Dle jejich obchodní zástupkyně – AVE nabídne
obcím v nejbližších týdnech tyto nádoby do pronájmu.
Zpracování žádosti o dotaci a manažerské řízení projektu 105 270,- ( částka ze žádosti)
Z této částky je již za zpracování žádosti firmě zaplaceno 36 300,Porovnání :
Realizace projektu s dotací
z rozpočtu
Lis
542 000
Kontejner
81 000
Kontejner
Na tex. A tuky 30 000
Pro firmu
105 270
zaplac.)
Celkem
758 270,Dotace
611 854,Spoluúčast 146 416
Závazek 5 let dodržet
Celkem 156 t odpadu za rok

realizace bez dotace
140 000
81 000
pronájem od AVE
36 300 ( již
257 300,-

Bez závazku

Zda odstoupit od dotace či ne, je třeba zvážit. 18.9.2019 obdržela obec rozhodnutí o
přidělení dotace. Odstoupení je nutné odůvodnit a to nejspíš pravdivě, že nebudeme schopni
dodržet závazek navýšení kapacity SD. Nebo dotaci neodmítneme a budeme muset dodržet
k čemu jsme se zavázali.
Pan Bouchner sděluje, že na sběrném dvoře není prostor pro dvoukomorový lis. Současný
jednokomorový lis stačí. Problém s místem je i u dalšího kontejneru – pořizovat další je
zbytečné. Odvoz od AVE funguje.
Paní Mrázková – pokud Vega od které je pronájem lisu ho bude chtít vrátit jak nás to omezí?
Paní Vaňáčová – výpovědní lhůta je 3 měsíce, ale už nyní Vega avizovala, že když máme od
nich lis nezaplatí nám za PETky.
Paní Vaňáčová – mám schůzku se zástupcem firmy, která lisy prodává – ke konzultaci.
Paní Bischoffiová – pokud by došlo k výpovědi lisu, můžeme lis koupit z rozpočtu. Nádoby
na tuk bude vyvážet AVE a hadry firma DIMATEX – při jednání s obchodním zástupcem p.
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Hanouskovou jsme byli informováni, že budou mít tyto nádoby a kontejner do pronájmu pro
obce.
Paní Bischoffiová – je třeba dobře zvážit odstoupení. Je již vydáno rozhodnutí, ale závazek
zvýšení kapacity SD se bude muset dodržet.
Pan Bůžek - produkce odpadů by se měla snižovat, do budoucna budou omezovány plasty.
Starostka dává hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení:
ZO obce Velké Chvojno schvaluje odstoupení od dotace identifikační číslo
115D314021286 z OPŽP 2014-2020 projekt Dovybavení sběrného dvora podané v obci
Velké Chvojno.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Proti

*

Zdrželi se 0

0

*

*

12) Schválení dodavatele a uzavření smlouvy na „Multifunkční hřiště a prostor pro
volnočasové aktivity pro veřejnost i spolky ve Velkém Chvojně“
Předsedající předkládá k projednání a schválení uzavření smlouvy s dodavatelem na akci
„Multifunkční hřiště a prostor pro volnočasové aktivity pro veřejnost i spolky ve Velkém
Chvojně“. Komisí pro posouzení a hodnocení nabídek, byla vybrána firma VYSSPA
SPORTS TECHNOLOGY s.r.o., se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň s nejnižší
nabídkovou cenou 2 371 574,- Kč, včetně DPH.
Návrh smlouvy obdrželi zastupitelé e-mailem. Jiřina Bischoffiová informuje o průběhu
výběrového řízení – 6 nabídek – 2 nabídky byly vyřazeny, protože nesplňovali podmínky
výzvy. 4 nabídky byly hodnoceny. Vítězná nabídka nejekonomičtější.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly.
Pan Veselý se dotazuje, zda v rámci tohoto projektu budou i nové kabiny.
Paní Bischoffiová – projekt na nové kabiny se zpracovává. Původní projekt ( za 15 milionů)
je nepoužitelný. Hotový bude v říjnu. Pak se pokusíme sehnat dotaci.
Paní Vaňáčová – je potřeba v době vegetačního klidu dočistit pozemek až k silnici, vyčistit
vodoteč, kde jsou stále napadané stromy po posledním kácení. Oslovíme veřejnost a
vyhlásíme brigádu. Tyto náklady na vyčištění ani další kácení nejsou součástí dotace.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje dodavatele firmu VYSSPA SPORTS
TECHNOLOGY, se sídlem Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň na zhotovení Multifunkčního
hřiště a prostor pro volnočasové aktivity pro veřejnost i spolky ve Velkém Chvojně a ukládá
starostce Markétě Vaňáčové podepsat s dodavatelem smlouvu o dílo.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Proti

*

*
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Zdrželi se 0

0

*

13) Schválení smlouvy na provedení výběrového řízení na zakázku v rámci projektu
z dotace IROP Bezpečně po chodníku i po silnici
Předsedající předkládá k projednání a schválení smlouvu na provedení výběrového řízení na
zakázku v rámci projektu z dotace IROP Bezpečně po chodníku i po silnici.
Jiřina Bischoffiová vysvětluje stav dotace: Dotace je schválená ke spolufinancování ( dotace
2 mil – rozpočet 3,8 mil). Čeká se na stavební povolení, jakmile bude doloženo a ŘO IROP
vydá právní akt. Dodavatelské firmy již nyní závazkují zakázky na další rok. Budeme muset
chodníky provést v roce 2020. Proto je potřeba již nyní připravovat výběrové řízení, aby po
vydání SP bylo hned vyhlášeno.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly.
Pan Veselý se ptá, o které chodníky se jedná.
Paní Vaňáčová odpovídá, jedná se o chodníky stávající – jejich rekonstrukce. Na nové
chodníky je územní rozhodnutí , budou se dělat v další etapě.
Pan Kešner – musí se to dělat postupně – záměr je udělat chodníky po celém Velkém Chvojně
až k novým domům.
Paní H. – chci se zeptat, zda se při pokládce el. vedení a chodníků bude dělat i internet.
Paní Vaňáčová – jednám o tom.
Na základě referencí ostatních obcí jsme oslovili pana Ing. Vraného z firmy Eurokom plus,
který je odborníkem na výběrová řízení. Předložil návrh smlouvy, který přikládáme v tisku.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno projednalo a schvaluje záměr organizace výběrového
řízení ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce chodníků v obci
Velké Chvojno“, ve smyslu ust. § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, zadávané v souladu s „OBECNÝMI PRAVIDLY PRO ŽADATELE A
PŘÍJEMCE“, „Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období
2014-2020“. V rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního
operačního programu (SC 4.1) podaného v rámci výzvy MAS Labské skály z.s. – IROP.
Název
akce:
„Bezpečně
po
chodníku
i
přes
silnici“,
reg. č . CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010863.
b)Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje uzavření příkazní smlouvy s firmou
Eurokom plus, s.r.o. na realizaci Výběrového řízení na stavební práce na zakázku
realizovanou v rámci projektu Bezpečně po chodníku i přes silnici a pověřuje starostku
obce uzavřením této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

*

Proti

*
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Zdrželi se 0

0

*

14) Schválení dodavatele na zimní údržbu místních komunikací
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na provádění zimní údržby. Byli osloveni všichni zemědělci
v území obce. Přihlásil se jen jeden, který nabízí pouze pluhování. Posyp není schopen
vyřešit.
Zastupitelé diskutují o možnostech, oslovit ještě jednou pana Milce , případně další, protože
pouze pluhování neřeší sjízdnost při náledích. Obecní traktor není schopen posypat „kopce“
Malé Chvojno apod.
Paní Vaňáčová navrhuje bod odložit až po zjištění dalších možností.
Bez usnesení.
*

*

*

15) Schválení prodeje hasičské AVIE A 31.1
Předsedající předkládá k projednání a schválení prodej hasičské AVIE A 31.1. Záměr prodeje
byl řádně vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce. Bylo provedeno výběrové
řízení, kterého se zúčastnil pouze jeden zájemce s nabídkovou cenou 25.000 ,- Kč.
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 hasičské AVIE A 31.1 za cenu 25.000,Kč xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

Proti

*

*

Zdrželi se 0

0

*

16) Projednání žádosti o příspěvek na stravné v MŠ Domeček Velké Chvojno
Předsedající předkládá k projednání žádost MŠ Domeček Velké Chvojno o příspěvek ve výši
5,- Kč na jedno dítě a oběd od 1.1.2020.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly.
Paní Mrázková – 5- kč na oběd bylo myšleno jako podpora školy. Rodiče dětí z MŠ do školy
nechtějí děti dávat, já nebudu souhlasit.
Paní Bischoffiová - to že se dává příspěvek na oběd jen v ZŠ a ne i v MŠ se mi zdá
diskriminační.
Pan Veselý se dotazuje – o kolik korun se v rámci rozpočtu jedná. Celkem i s příspěvkem pro
školu ( ZŠ i MŠ) je to cca 60 000,- Kč.
Paní H. - to se schvalovalo aby dávali děti do školy. Nechtějí je tam dávat.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje příspěvek MŠ Domeček 5,- Kč na jedno dítě a
oběd od 1.1.2020.
Výsledek hlasování: Pro 6
Kešner)
Usnesení č. 21 bylo schváleno.

*

Proti

*

1 (Čejka)

Zdrželi se 2 (Mrázková,

*

17) Opravy místních komunikací
Předsedající předložila k projednání návrh na opravu místních komunikací:
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Poptávali jsme opravu komunikací škrabankou ( Luční Chvojno –
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Žďár – k xxxxxxxxxx, osada k parkovišti)
Oprava MK škrabankou Velké Chvojno
Luční Chvojno ppč. 320/1 – délka 128 m, šířka cca 3 m - 384 m 2
Žďár ppč. 76/3 – délka 28 m, šířka cca 3 m - 84 m 2
Žďár osada 352/ 14,15,16 délka cca 66 m šířka 2,5 - 165 m2
Byla oslovena firmy RTR TRADE – provozovna Petrovice. Tyto opravy provádějí mají na to
techniku.
Byli požádáni o nabídku, která činí 42 650,- bez DPH. Metry jsme měřili podle katastrální
mapy – pouze orientačně.
Jediný požadavek, který mají je postříkání podkladu Randapem. Ostatní práce dělají, včetně
navážky materiálu od hřiště ve VCH. Pokud by materiál nestačil – navezli by sami o to by
byla cena vyšší.
Navrhujeme posílit částku na místní komunikace v rozpočtovém opatření s určitou rezervou
( 70 000,- Kč , kdyby bylo nutné navést další materiál), nebo se oprava cest rozšířila.
Pan Kešner se dotazuje, zda se jedná o opravu „teplem“, protože když se to bude dělat nyní
při pluhování se povrh ze škrabanky shrne.
Paní Bischoffiová - předává číslo na zástupce firmy pana Doležala paní Šofrové, která mu
telefonuje.
Paní Šofrová sděluje výsledek telefonátu, nejedná se o opravu teplem, v tom případě, by bylo
lepší realizovat na jaře, přes léto se sluncem povrh „utáhne“.
Paní Vaňáčová navrhuje o bodu nehlasovat s tím, že se oprava zahrne do rozpočtu na rok
2020.
Bez usnesení.
*

*
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18) Rozpočtové opatření č. 4/2019
Předsedající předložil k projednání rozpočtové opatření č. 4/2019.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Paní Bischoffiová – RO bylo projednání ve finančním výboru, vyskytly se další problémy
(komín v KD v Lučním Chvojně), které jsme do RO doplnili. V RO se rozpočet nenavyšuje,
ani nesnižuje, jde o pohyb mezi položkami. Pokud se nějaká položka nevyčerpá spadne
částka do úspor.
Opravené RO č. 4 zastupitelé obdrželi.
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 22 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

19) Diskuse
- Zateplení ZŠ Velké Chvojno
Paní Bischoffiová informuje o podání žádosti na kotlíkové půjčky. Podání žádosti bylo
odsouhlaseno zastupitelstvem v minulosti. Zájemců o půjčku je 10 – podali žádost o
kotlíkovou dotaci, uvidíme, zda jim bude schválena. V rámci žádosti o kotlíkové půjčky bylo
rozhodnuto, že peníze z kotlíkových půjček použijeme na zateplení školy.
Poptáme projektanta pana Jonáka a pana Dolníka k přípravě projektu. Předpoklad realizace
2021-2022.

-

Úprava koupelny, byt č. 1 v čp. 23

Paní J. si dala žádost o úpravu koupelny místo vany sprchový kout ze zdravotních důvodů.
Zastupitelé Kešner , Vondra, Vaňáčová prověří na místě situaci a předloží návrh jak problém
řešit.
- Likvidace černé skládky a Ukliďme podzim 2019
Paní Vaňáčová informuje o objednání likvidace černé skládky u Mnichova ( obsah je jeden
kontejner) Vlastník pozemku zajistí techniku k naložení. Objednáno na 4.10.2019.
Pan M - když tam dáte kontejner lidi ho naplní , ještě než se uklidí skládka
Pan Bůžek - nehledejme důvody proč to nejde, hledejme jak to udělat aby to šlo
Paní Vaňáčová – současně vyhlásíme na 5.10 podzimní Ukliďme.
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Projekt Mikroregionu Labské skály – kontejnery

S ohledem na vzrůstající náklady na odpadové hospodářství vznikla „Studie proveditelnosti
založení municipální společnosti pro zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství
Mikroregionu Labské skály“, kterou zpracovala společnost ASHPA oběhové hospodářství,
s.r.o. (viz příloha - z důvodu rozsáhlosti zaslána samostatně v elektronické podobě). Ze studie
vyplynulo, že založení obecní společnosti je sice reálné, ale z krátkodobého hlediska nelze
očekávat finanční úspory. Po vyhodnocení výsledků provedené analýzy dat, s přihlédnutím
k převažující zástavbě rodinných domů v členských obcích, je doporučováno zavedení
systému „door to door“, tedy odvoz separovaného sběru plastu a papíru přímo od domu. Toto
doporučení projednala Rada Mikroregionu Labské skály dne 21. 6. 2019, kde bylo
domluveno, že zavedení systému „door to door“ projednají zastupitelstva jednotlivých
členských obcí.
Na pořízení nádob na tříděný odpad lze do 3. 2. 2020 žádat o dotaci z OPŽP v rámci 126.
výzvy - Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, Specifický cíl:
3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. Ve Velkém Chvojně se
v současné době přímo od občanů sváží pytle s plastem, papírem. Zavedení svozu
prostřednictvím nádob o objemu 240 litrů (žlutá na plast a modrá na papír) je ovšem
komfortnější. Dle doporučení vyplývající ze Studie je vhodné při zavádění odvozného
systému separace odpadů zahrnout do projektu veškeré obydlené byty v rodinných domech.
Jiřina Bischoffiová – probírali jsme tuto možnost s AVE paní Hanouskovou. Informovala
nás, že mají na tento typ svozu pouze jedno auto. Nestíhalo by a pokud by mělo poruchu byl
by problém s odvozem. Také jsme diskutovali návrh bývalého starosty na vážení a snížení
četnosti odpadu. AVE by muselo pořídit technologii. Náklady na pořízení a provoz by
rozpočítali do služby. Jiné obce zatím neprojevili takový zájem aby se to vyplatilo.
Naopak je potřeba řešit problém s bioodpadem. „Obecní kompostárna“ u zámečku má
naplněnou kapacitu. Navrhuji udělat průzkum mezi občany, zda by byl zájem o
biokompostéry. Pořídí se z dotace – ta je 85% - 15% spolufinancování. Na bio hmotu
z obecního sekání by se pořídil velký biokompostér. Projekt biokomppostéry realizuje obec
Telnice z dotace. Členové ZO došli k dohodě:
- Provede se průzkum zájmu o biokompostéry – k tomu se uspořádá beseda, kde se
představí, jak to funguje - připraví Bischoffiová, Vaňáčová
- Zastupitelé se pojedou podívat do Telnice až obec kompostéry pořídí – ( předání
zkušeností) – setkání domluví Bischoffiová, zúčastní se všichni zastupitelé, kteří
budou mít zájem .
- Zastupitelstvo poté projedná a případně schválí podání žádosti o dotaci do OPŽP
- Domluví se spolupráce s manažerem.
- Dotace bude vyhlášena duben 2020.
- Pokud bude dotace úspěšná projekt realizovat.
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Návrh na usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno bere na vědomí Studii proveditelnosti založení
municipální společnosti pro zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství
Mikroregionu Labské skály zpracovanou společností ASHPA oběhové hospodářství, s.r.o. a
informace k možnosti zavedení systému „door to door“
b) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno neschvaluje účast obce Velké Chvojno na podání
žádosti o dotaci z OPŽP v rámci 126. výzvy na pořízení žlutých nádob o objemu 240 litrů na
plast a modrých nádob o objemu 240 litrů na papír.

Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
*

Proti 0
*

Zdrželi se 0

*

Žádost paní Lenky Vaňáčové – odkup cesty a zřízení věcného břemene chůze a
jízdy
Paní Markéta Vaňáčová - Paní L.V. předkládá žádost opakovaně. Na zastupitelstvu
v květnu bylo rozhodnuto, že obec nebude prodávat pozemky, které mají charakter cesty.
Věcné břemeno chůze, jízdy se dá vložit na pozemek, který je komunikací
a to je pouze pozemek ppč. 61. V katastru je uveden jako komunikace. V budoucnu – až
bude mít obec finanční prostředky je nutné uvažovat o rozšíření a vybudování povrchu.
Z toho důvodu nelze vyhovět p. Vaňáčové. Přístup k p.p.č. 73/2 má po p.p.č. 81/4 –
který obec za tím účelem odkoupila a dále po p.p.č. 61.
-

Návrh usnesení:
Zastupitesltvo obce Velké Chvojno neschvaluje záměr prodeje části ppč. 72 v k.ú
Luční Chvojno.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 24 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

20) Závěr
Předsedající ukončil ZO v 20,15 Hod.
Zápis byl vyhotoven dne 30.9.2019
Zapisovatel: Jiřina Bischoffiová……………………….dne……………………………...
Ověřovatelé: Martin Bílek…… ………………………..dne………………..…………….
Bc. Martin Bůžek…..…………………………dne….…………………………...
Starostka:

Markéta Vaňáčová……………………..dne………………………………
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Přílohy:
-

Slib zastupitelů
Žádost o pronájem části p.p.č. 32 v k.ú. Malé Chvojno
Žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 24 v k.ú. Malé Chvojno
Žádost o pronájem p.p.č. 260/5
Katastrální mapy na převod pozemků k rekonstrukci chodníků
Návrh do jednání ZO – odstoupení od dotace na sběrný dvůr
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek – multifunkční hřiště Velké Chvojno +
smlouva o dílo
Návrh do jednání ZO – rekonstrukce chodníků – na provedení výběrového řízení +
příkazní smlouva
Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla
Žádost MŠ Domeček
Návrh do jednání ZO – opravy místních komunikací
Návrh do jednání ZO – studie k odpadům MLS
Žádost o výměnu vany
Žádost o zřízení VB chůze a jízdy
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