Obec Velké Chvojno
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno
Zápis
Z 12. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno,
konaného dne 11.3.2020, 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 4.3.2020 do 11.3. 2020. 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 Hanu Mrázkovou a Romana Veselého 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 Hanu Mrázkovou a Romana Veselého
Zapisovatelem určuje Jiřinu Bischoffiovou.
Výsledek hlasování: Pro 9
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.
Předsedající navrhuje doplnění bodu
5) Schválení zadání VŘ na akci Energetické úspory (zateplení) bytových domů – Velké Chvojno č. p. 7 a č.
p. 13, schválení zadávací dokumentace a schválení seznamu oslovení účastníků VŘ, ustanovení 5-ti
členné hodnotící komise
6) Dodatek smlouvy č.1 se společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., na zakázku Multifunkční
hřiště a volnočasový prostor pro veřejnost a spolky ve Velkém Chvojně
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje program 12. Zasedání zastupitelstva obce po doplnění:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Kontrola plnění usnesení
5) Schválení zadání VŘ na akci Energetické úspory (zateplení) bytových domů – Velké Chvojno č. p.
7 a č. p. 13, schválení zadávací dokumentace a schválení seznamu oslovení účastníků VŘ, ustanovení
5-ti členné hodnotící komise
6) Dodatek smlouvy č.1 se společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., na zakázku Multifunkční
hřiště a volnočasový prostor pro veřejnost a spolky ve Velkém Chvojně
7) Výroční zpráva Obce Velké Chvojno dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019
8) Výroční zpráva ZŠ Velké Chvojno dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2019
9) Schválení inventarizace za rok 2019
10) Schválení pachtu pozemků:
a) k.ú. Arnultovice – p.p.č. 181/1, 271/17, 282/9
b) k.ú. Velké Chvojno – p.p.č. 364/7, 375/3
11) Schválení pronájmu p.p.č. 19/1 a části p.p.č. 76 v k.ú. Luční Chvojno
12) Schválení záměru pronájmu p.p.č. 131, 132
13) Schválení záměru odkoupení (prodeje): a) p.p.č. 166/1 v k.ú. Žďár
b) část p.p.č. 42/1 v k.ú. Luční Chvojno
14) Schválení pronájmu části p.p.č. 82/1 v k.ú. Velké Chvojno od PF ČR
15) Schválení přijímání darů – učebních pomůcek, prostředků, předmětů pro ZŠ Velké Chvojno
16) Schválení předfinancování a spolufinancování projektu Školní zahrada
17) Aktualizace směrnice o zadávání veřejných zakázek
18) Schválení podání žádosti o dotaci z PRV přes MAS Labské skály
19) Aktualizace Plánu rozvoje obce na období 2017-2022
20) Rozpočtové opatření č. 1/2020
21) Diskuse
- zpráva finančního výboru o hospodaření za rok 2019
- informace k ÚP
- zahrádky
22) Závěr
Předsedající dává hlasovat o návrhu programu:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje program 12. Zasedání zastupitelstva obce tak jak byl
doplněn.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

4) Kontrola plnění usnesení
Předsedající vyzvala kontrolní výbor k předložení vyhodnocení plnění usnesení z 11. zasedání
zastupitelstva. Plnění usnesení přednesla členka kontrolního výboru p. Hana Mrázková.
Usnesení č. 4
b) ZO pověřuje starostku obce vydáním rozhodnutí o výběru dodavatele: RFR Trade s.r.o., IČ 64650308
c) ZO pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem: RFR Trade s.r.o., IČ
64650308.
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d) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno pověřuje zastupitele Jaroslava Vondru a Miloslava Kešnera
dohledem nad stavbami (rekonstrukce chodníků, a MF hřiště) za obec Velké Chvojno.
Body b) a c) byly splněny, bod d) bude plněn v průběhu stavby
Usnesení č. 6
b) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno pověřuje starostku podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1047 C 19/08.
Bod byl splněn
Usnesení č. 7
b) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno pověřuje starostku podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. IE-12-4005915/049.
Bod byl splněn
Usnesení č. 9
b) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno pověřuje Jiřinu Bischoffiovou zpracováním a podáním žádosti do
POV ÚK 2020.
Žádost o dotaci POV ÚK 2020 na rekonstrukci vedení veřejného osvětlení byla podána.
Usnesení č. 10
b) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno pověřuje Jiřinu Bischoffiovou jednáním s dotačním manažerem
Ing. Landou o podmínkách dotace a zpracovat poptávku na manažerskou činnost v rámci tohoto
záměru.
Bod nebude splněn z důvodu, že objekt bude odkoupen do soukromého vlastnictví.
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 11. zasedání ZO předložené
kontrolním výborem.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti

Zdrželi se 0

0

*
*
*
5) Schválení zadání VŘ na akci Energetické úspory (zateplení) bytových domů – Velké Chvojno č. p.
7 a č. p. 13, schválení zadávací dokumentace a schválení seznamu oslovení účastníků VŘ, ustanovení
5-ti členné hodnotící komise
Předsedající předložila návrh zadání – zadávací dokumentace a seznam oslovení účastníků VŘ na akci
Energetické úspory (zateplení) bytových domů Velké Chvojno čp. 7 a 13 a návrh 5-ti členné hodnotící
komise. Na jednání ZO je přítomen Mgr. Hýsek, projektový manažer, který administruje naší žádost o
dotaci, předsedající mu předává slovo.
Mgr. Hýsek – žádost o dotaci je podaná. Projekt je rozdělen do dvou etap. První etapa – zateplení BD čp.
7 - do konce roku 2020 – pak bude zpracována žádost o platbu a proplacena část dotace. Druhá etapa
zateplení druhého domu v roce 2021. Vzhledem k požadavku CHKO, je nutné začít stavební práce
realizací opatření pro ochranu hnízdících ptáků do 15.4.Jinak by stavební práce na zateplení nemohly být
zahájeny. Proto je nutné co nejdříve vysoutěžit dodavatele.
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Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje zadání VŘ a zadávací dokumentaci na akci
Energetické úspory (zateplení) bytových domů – Velké Chvojno čp. 7 a 13.
b) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje seznam k oslovení účastníků VŘ
c) Zastupitelstvo schvaluje hodnotící komisi ve složení: Mgr. Miloslav Hýsek, Markéta Vaňáčová, Bc.
Martin Bůžek, Petra Šofrová, Hana Mrázková

Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti

Zdrželi se 0

0

*

*

*

6) Dodatek smlouvy č.1 se společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., na zakázku Multifunkční
hřiště a volnočasový prostor pro veřejnost a spolky ve Velkém Chvojně
Při předání staveniště MF hřiště upozornila firma na podloží – jíl a nutnost realizovat drenáže. Na
základě dohody firma zpracovala rozpočet a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, který byl zastupitelům
rozeslán a je předložen i v tisku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Multifunkční hřiště a
volnočasový prostor pro veřejnost a spolky ve Velkém Chvojně uzavřený se společností VYSSPA Sports
technology s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti

Zdrželi se 0

0

*

*

*

7) Výroční zpráva Obce Velké Chvojno dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019
Předsedající předložila 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 nebyly.
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 2019.
Výsledek hlasování: Pro
9
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*
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*

8) Výroční zpráva ZŠ Velké Chvojno dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019
Předsedající předložila k projednání Výroční zprávu ZŠ 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 nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ Velké Chvojno dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019.
*

*

*

9) Schválení inventarizace za rok 2019
Předsedající předložila ke schválení zprávu o provedené inventarizaci majetku obce za rok 2019.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Inventarizační zprávu o průběhu inventarizace majetku a
závazků a jiných aktiv a jiných pasiv.
Výsledek hlasování: Pro
9
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*

*

10) Schválení pachtu pozemků
Předsedající předložila k projednání žádosti o uzavření pachtu na:
a) k.ú. Arnultovice p.p.č. 271/17 v k.ú. Arnultovice a p.p.č. 181/1 a 282/9.
b) k.ú. Velké Chvojno p.p.č. 364/7 a 375/3
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi a navrhuje hlasovat pro každou podanou žádost zvlášť:
Připomínky členů ZO sděleny byly :
p. Veselý upozorňuje, že pacht znamená, že pozemky budou využívány k podnikání a je tam cena za 0,10
Kč/m2. J. Bischoffiová vysvětluje, že se jedná o pozemky velkých rozloh, které využívají zemědělci
k sekání na seno. Cena 0,10 Kč vyplývá z pravidel, které byly stanoveny dříve. Můžeme tyto pravidla
prověřit, ceny změnit dodatkem ke smlouvě toto ošetřit. Usnesení je pak možné revokovat.
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení o žádosti xxxxxxxxxx:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje uzavření pachtu na p.p.č. 271/17 o výměře 2582 m2 v k.ú.
Arnultovice a p.p.č. 364/7 o výměře 6282 m2, p.p.č. 375/3 o výměře 10 313 m2 v k.ú. Velké Chvojno za
cenu 0,10 Kč/m2/rok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a
pověřuje starostku k uzavření smlouvy o pachtu výše uvedených parcel na dobu neurčitou nejdéle však po
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dobu provozu farmy Velké Chvojno s podmínkou přijetí opatření pro přechod zvířat přes komunikace ve
Velkém Chvojně.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení o žádosti xxxxxxxxxxxxxx:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje uzavření pachtu na p.p.č. 282/9 o výměře 12421 m2 v k.ú.
Arnultovice za cenu 0,10 Kč/m2/rok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a
pověřuje starostku k uzavření smlouvy o pachtu výše uvedené parcely na dobu neurčitou nejdéle však po
dobu provozu hospodaření.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení o žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje uzavření pachtu na p.p.č. 181/1 o výměře 29202 m2 v k.ú.
Arnultovice za cenu 0,10 Kč/m2/rok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a pověřuje starostku
k uzavření smlouvy o pachtu výše uvedené parcely na dobu neurčitou nejdéle však po dobu provozu
hospodaření.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Proti

*

0

*

Zdrželi se

0

*

11) Schválení pronájmu p.p.č. 19/1 a p.p.č. 76 v k.ú. Luční Chvojno
Předsedající předložil k projednání a schválení pronájem pozemků:
a) p.p.č. 19/1 v k.ú. Luční Chvojno o výměře 698 m2 – žádost o prodloužení pronájmu pro spolek
Chvojensko z.s.
b) části p.p.č. 76 o výměře 43 m2 – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi a navrhuje hlasovat pro každou podanou žádost zvlášť:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení o žádosti Chvojenska z.s.:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje pronájem p.p.č. 19/1 v k.ú. Luční Chvojno o výměře 698
m2, za cenu 1,- Kč/rok pro Chvojensko z.s., se sídlem Luční Chvojno 28, 400 02 Ústí nad Labem a
pověřuje starostku k uzavření nájemní smlouvy na výše uvedenou parcelu na dobu neurčitou nejdéle však
po dobu existence spolku.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

0

Zdrželi se
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3 ( Vaňáčová, Bischoffiová,Bůžek)

Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení o žádosti xxxxxxxxxxxxxxxx:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje pronájem části p.p.č. 76 v k.ú. Luční Chvojno o výměře
43 m2, za cenu 1,- Kč/m²/rok pro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a
pověřuje starostku k uzavření nájemní smlouvy na výše uvedenou parcelu na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Proti

*

0

*

Zdrželi se

0

*

12) Schválení záměru pronájmu p.p.č. 131 a p.p.č. 132 v k.ú. Žďár
Předsedají předložila k projednání a schválení žádost o pronájem p.p.č. 131 a 132 v k.ú. Žďár –
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly.
Pan Kešner, je to pozemek, který je porostlý stromy, nevím, na co to chce, aby je nechtěla pokácet. Pan
Bůžek - pokud by chtěla nájemkyně stromy pokácet musí jí k tomu dát povolení obec.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 131 o výměře 146 m2 a p.p.č. 132 o
výměře 212 m2 v k.ú. Žďár a pověřuje starostku vyvěšením uvedených záměrů na úřední desce obecního
úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Proti

*

0

*

Zdrželi se

0

*

13) Schválení záměru odkoupení (prodeje) p.p.č. 166/1 v k.ú. Žďár a části p.p.č. 42/1 v k.ú. Luční
Chvojno
Předsedají předložila k projednání a schválení žádost o odkoupení p.p.č. 166/1 v k.ú. Žďár – žadatelem je
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a žádost o odprodej části p.p.č. 42/1 v k.ú. Luční
Chvojno, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi a navrhuje hlasovat pro každou podanou žádost zvlášť:
Připomínky členů ZO sděleny byly.
Pan Bůžek – navrhuji, aby se pozemek v osadě (Žďár) neprodával, byl jsem se tam podívat. Pan Kešner –
byl jsem se tam také podívat a nic jsem tam neviděl, je to nepřehledné, také navrhuji neprodávat.
Pan Kešner navrhuje neprodávat pozemek v Lučním Chvojně - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, z důvodu, že
může někdo nabídnout větší cenu a budeme muset prodat tomu kdo nabídne větší cenu.
P. Bischoffiová – se dotazuje , jestli o někom jiném kdo má zájem o tento konkrétní pozemek p. Kešner ví.
Žadatelka má pozemek dlouhodobě pronajatý a nainvestovala do úprav.
P. Kešner – neví o nikom jiném, ale takové případy se v minulosti staly.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení:
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Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení o žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr prodeje p.p.č. 166/1 v k.ú. Žďár a pověřuje starostku
vyvěšením uvedeného záměru na úřední desce obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 0
Proti 8 ( Vaňáčová,Bůžek,Bílek, Veselý,Mrázková, Čejka,
Kešner, Vondra) Zdrželi se 1 ( Bischoffiová)
Usnesení č. 14 nebylo schváleno.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení o žádosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 42/1 v k.ú. Luční Chvojno a
pověřuje starostku vyvěšením uvedeného záměru na úřední desce obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Vondra)
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

1 (Kešner) Zdrželi se 3 ( Veselý, Mrázková,

Proti

*

*

*

14) Schválení pronájmu části p.p.č. 82/1 v k.ú. Velké Chvojno od PF ČR
Předsedající předložila k projednání a schválení podání žádosti o pronájem části p.p.č. 82/1 v k.ú. Velké
Chvojno od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3. Jedná se o pozemek
za sběrným dvorem, který by sloužil jako komunitní kompostárna.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje podání žádosti na pronájem části p.p.č. 82/1v k.ú. Velké
Chvojno od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*

*

15) Schválení přijímání darů – učebních pomůcek, prostředků, předmětů pro Základní školu Velké
Chvojno
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost Základní školy Velké Chvojno o povolení
k přijímání darů, které jsou učebními pomůckami, potřebami nebo předměty určené k používání žákům pro
Základní školu Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci od školního roku
2019/2020.
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 žádost Základní školy Velké Chvojno o povolení k přijímání
darů, které jsou učebními pomůckami, potřebami nebo předměty - určených k používání žákům pro
Základní školu Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci od školního roku
2019/2020.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*

*

16) Schválení předfinancování a spolufinancování projektu Školní zahrada
Předsedající předložila k projednání žádost Základní školy Velké Chvojno, p.o. o předfinancování a
spolufinancování projektu školní zahrada jako přírodní učebna pod širým nebem nad rámec rozpočtu ZŠ.
V žádosti dotačního programu „Národní program Životní prostředí“ do kterého ZŠ předkládá projekt
v rámci výzvy č. 7/2019, je vyžadováno prokázání způsobu financování. Z tohoto důvodu ZŠ žádá
zřizovatele o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektu ve výši 15%
- tj. 73.689,75 Kč nad rámec rozpočtu ZŠ v případě úspěšnosti dotace.
Rozpočet je rozdělen do jednotlivých období, což je požadavek na předfinancování.
Jednotlivá období jsou naplánovaná takto:
- 1. období – od září 2020 do června 2021 – částka 255 725,- Kč.
- 2. období – od července 2021 do června 2022 – částka 235 540,- Kč
Celkový rozpočet činí 491 265,- Kč.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly.
Pan Kešner – ty ceny v rozpočtu jsou nadhodnocené.
P. Bischoffiová – ceny do rozpočtu byly stanoveny podle podmínek dotace a jde o rozpočet k podání
žádosti. Dodavatel bude vysoutěžen.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje žádost Základní školy Velké Chvojno o předfinancování a
spolufinancování projektu v žádosti dotačního programu „Národní program Životní prostředí“ do kterého
ZŠ předkládá projekt v rámci výzvy č. 7/2019.

Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

*
*
*
17) Aktualizace směrnice o zadávání veřejných zakázek
Předsedající předložila k projednání a schválení aktualizovanou směrnici o zadávání veřejných zakázek.
Směrnice byla upravena u limitů do 70 000,- Kč a 200 000,- Kč ( limit č. 1 a 2), pravomoc ředitele ZŠ a
MŠ zadat zakázku, rozhodnout o dodavateli, vč. Pravomoci uzavřít smlouvu. Dále bylo upraveno, že
administrace výběrových řízení může být zadána externí firmě - v případě velkých VŘ na dotační projekty.
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Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje směrnici o zadávání veřejných zakázek, tak jak byla
doplněna.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

18) Schválení podání žádosti o dotaci z PRV přes MAS Labské skály
Předsedající předložila k projednání a schválení podání žádosti o dotaci z PRV přes MAS Labské skály
v rámci výzvy č. 5 na „Rozšíření zázemí pro spolkové a kulturní aktivity – Klubovna pro spolky a kulturní
aktivity obce.
Podání žádosti je do 30. 4. 2020. 80% dotace. Předmětem dotace bude stavební úpravy a vybavení
nábytkem nevyužívaného prostoru v KD Velké Chvojno. Klubovna bude sloužit potřebám místních spolků a
pro kulturní aktivity organizované Kulturní komisí obce.
Rozpočet projektu se tvoří. Projekt nepodléhá stavebnímu povolení, ani ohlášení stavebního úřadu.
Žádost o dotaci zpracuje starostka obce.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
P.Kešner se dotazuje jak to vůbec bude, zda klubovna bude jen pro hasiče.
P. Vaňáčová odpovídá, že nebude jen pro hasiče, bude pro spolky (včetně hasičů) a pro aktivity kulturní
komise.
P. K. se ptá, zda se bude klubovna půjčovat k pořádání soukromých oslav
P. Vaňáčová odpovídá, že nebude, k pořádání soukromých oslav si mohou občané pronajmout klubovnu
v KD Luční Chvojno, nebo sály v KD Velké Chvojno a Luční Chvojno.
Pan Kešner upozorňuje, že hasiči „jsou naštvaní“, protože mají pocit, že se nic pro ně nedělá, hasičárna
spadne.
P.K. upozorňuje, že práce s dětmi funguje, dělají akce, Ukliďme.
p. Vaňáčová – holky s dětma fungují na 200%, pomoci hasičů pro obec – čištění kanalizace, technická
pomoc a podobně si vážíme, ale jde o komunikaci s výjezdní jednotkou.
P. Bischoffiová – k zajištění podmínek akceschopnosti jednotky je potřeba dát hasičárnu do souladu
s normou (sprchy, šatna, vytápění). Jsou dva zdroje financování – přes ÚK – musí se nechat udělat studie,
ve které bude popsáno fungování jednotky a výhled fungování – a předpoklady udržitelnosti. Další možnost
je přes jiné dotace- ale bude nutné mít zpracovanou projektovou dokumentaci, stavební povolení apod.
V minulém roce jsme dali do rozpočtu finance na zajištění opravy podlahy, vrata a pod, i za pomoci
svépomoci. K tomu nedošlo. Byl zadán statický posudek na zvednutí střechy. Ten je hotový. K žádné
dohodě mezi velitelem a obcí (starostkou) nedošlo. Pokud se hasiči jasně nedohodnou, není možné zajistit
financování hasičárny a ta spadne.
P. Bůžek - aby se mohlo do hasičárny investovat je nutné mít jasně zajištěno fungování výjezdové jednotky
i po dobu udržitelnosti.
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P. Vaňáčová sděluje, že měla několikrát domluvenu schůzku s velitelem hasičů i se starostou hasičů, zvala je
i na ZO a nepřišli. Má na pátek svolánu výjezdní jednotku do hasičárny, kde se s nimi musí dohodnout
jakou vidí budoucnost a jaké řešení má stav hasičárny.
Pan Kešner – nevidí důvod proto aby se starostka s jednotkou scházela a odchází pro pana Musila, aby byl
přítomen na ZO.
Přichází p. M.
P. Bischoffiová se ptá, proč jsou naštvaní a zda mají pocit, že pro ně obec nic nedělá.
P.M. vysvětluje, že hasiči dělají akce, technickou pomoc, jezdí na soutěže, kde mají úspěch. To že není
možné hned investovat do hasičárny chápe.
P. Vaňáčová – v pátek se sejdu s hasiči, pokud přijdou a pokusíme se dojít k nějaké rozumné dohodě.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje podání žádosti o dotaci do 5. výzvy MAS Labské skály na
projekt Klubovna pro spolky a kulturní aktivity obce.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

19) Aktualizace Plánu rozvoje obce na období 2017-2022
Předsedající předložila ke schválení aktualizaci Plánu rozvoje obce na období 2017-2022 V rámci
aktualizace byly doplněny cíle a opatření, včetně aktivit. Materiál byl předložen v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
P. Bischoffiová vysvětluje, že aktualizace byla provedena ve spolupráci se starostkou a aktivními lidmi
z obcí. Byly doplněny všechny oblasti, které v plánu chyběly. Pan Veselý upozorňuje a chybu ve sloupci
předpokládané náklady -kde jsou částky v tisících. P. Bischoffiová děkuje za upozornění a opraví.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje aktualizaci Plánu rozvoje obce na období 2017-2022
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 21 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

20) Rozpočtové opatření č. 1/2020
Předsedající předložila k projednání a schválení Rozpočtové opatřen č. 1/2020. Místostarostka vysvětluje
jednotlivé položky RO.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
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Paní Vaňáčová a Bischoffiová vysvětlily jednotlivé položky. Pan Veselý a Čejka upozorňují na částku na
nákup počítačů pro OÚ – zdá se jim přemrštěná. Starostka navrhuje, aby se dostavili na OÚ a společně
posoudili, jakou výbavu by počítače měly mít. Dodavatel počítačů bude soutěžen.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020.

Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 22 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

21) Diskuse
-

Zpráva fin. výboru o hospodaření za rok 2019
Paní Šofrová předložila zprávu finančního výboru. Hospodaření minulého roku skončilo přebytkem.
Stav finančních prostředků na účtech obce k 31.12.2019
ČSOB 9 713 125,- Kč
ČNB 4 112 218,- Kč
Spořící ČSOB 2 859 475,- Kč
Účet Fondu rozvoje bydlení 430 054,- Kč

-

Informace k ÚP
Pan Bůžek – dnes proběhlo jednání s pořizovatelem Ing. Táborskou a projektantem Ing. Pospíšilem.
Zpracování ÚP se komplikuje změnou standardů zpracování, které bylo nařízeno MMR. Je nutné
vypracovat studii odkanalizování obcí. Veřejné projednání nebude v předpokládaném termínu duben
2020, ale pravděpodobně až v listopadu 2020.

-

Problematika zahrádek ve Velkém Chvojně
p. Vaňáčová informovala zastupitele o problému zahrádek. Při revizi katastru byl zjištěn nesoulad u
několika staveb v těchto zahrádkách. Někteří nájemci mají stavby umístěné z části na pronajatých
pozemcích nebo na pozemcích které mají ve vlastnictví, a tyto stavby přesahují na obecní pozemky.
Majitelé staveb musí zajistit soulad na katastru. Obecní pozemky, na které stavby přesahují, bude
nutné vyřešit buď prodejem, nebo alespoň pronájmem. Katastrální úřad požaduje souhlas obce
s umístěním stavby.

22) Závěr
Zasedání ukončeno v 20,30 hod
Zápis byl vyhotoven dne: 13.3.2020
Zapisovatel: Jiřina Bischoffiová……………………….dne……………………………...
Ověřovatelé:

Roman Veselý………………………..dne……………………………..
Hana Mrázková………………………dne……………………………..
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Starostka:

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

Přílohy:
-

Výroční zpráva OÚ
Výroční zpráva ZŠ
Zápis hl. inventarizační komise
Žádost o pacht pozemku ing. Milec
Žádost o pronájem pozemku Folbr
Žádost o pronájem pozemku Ing. Kořínek
Žádost o pronájem pozemku č. 19/1 v k.ú. Luční Chvojno
Žádost o pronájem pozemku č. 76 v k.ú. Luční Chvojno
Žádost o pronájem pozemků č. 131,132 v k.ú. Žďár
Žádost o přijímání darů, učebních pomůcek, prostředků a podměty
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2020
Žádost o odkoupení části pozemku 166/1 v k.ú. Žďár
Žádost o odkoupení části pozemku č. 42/1 v k.ú. Luční Chvojno
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