Obec Velké Chvojno
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno
Zápis
Z 17. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno,
konaného dne 23.9.2020, 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 1.9.2020 do 23.9. 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).
Omluven 0
Nepřítomen 0
*
*
*
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Hanu Mrázkovou a pana Romana Veselého
a zapisovatelem paní Jiřinu Bischoffiovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Stanovisko nebylo sděleno.
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno určuje ověřovateli zápisu paní Hanu Mrázkovou a pana
Romana Veselého a zapisovatelem paní 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.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje program 17. Zasedání zastupitelstva obce tak
jak byl navržen:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Kontrola plnění usnesení
5) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí IV-12-4019425/SOBS/VB/1 UL – V. Chvojno,
Žďár, 10-úprava NN
6) Smlouva o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů hlásného a varovného
povodňového
systému
7) Schválení pronájmu části p.p.č. 231 v k.ú. Žďár
8) Schválení pronájmu části p.p.č. 231 v k.ú. Žďár
9) Schválení pronájmu části p.p.č. 224/1 v k.ú. Žďár
10)Schválení pronájmu části p.p.č. 80/2 v k.ú. Žďár
11) Schválení pronájmu části p.p.č. 346 v k.ú. Velké Chvojno
12) Záměr pronájmu části p.p.č. 234 v k.ú. Velké Chvojno
13) Záměr pronájmu části p.p.č. 54 v k.ú. Velké Chvojno
14) Záměr pronájmu části p.p.č. 6/1 v k.ú. Žďár
15) Záměr prodeje p.p.č. 152 v k.ú. Luční Chvojno
16) Záměr odkoupení části p.p.č. 250 v k.ú. Velké Chvojno
17) Schválení odkoupení části p.p.č. 164, 165/1, 167/3 a 166 v k.ú. Velké Chvojno
18) Projednání odpuštění úroku
19) Schválení dodavatele na provádění zimní údržby
20) a) Rozhodnutí o zahájení zadávání VZMR na akci „Energetické úspory Luční
Chvojno 16 – stavební práce“, schválení obsahu výzvy k podání nabídek a určení
zájemců, kterým bude výzva zaslána
b) Stanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
c) Pověření starostky, ve věci rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci
výběrového řízení v rámci VZ „Energetické úspory Luční Chvojno 16 –
stavební práce a pověření k podpisu smlouvy o dílo s vybraným účastníkem VZ.
21) Rozpočtové opatření č. 6/2020
22) Diskuse
23) Závěr

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 16. zasedání
zastupitelstva. Plnění usnesení přednesla členka kontrolního výboru paní Hana Mrázková
Usnesení č. 4
a) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje zapojení do projektu projektu „IKM
Communitas“, registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0014037, podpořeného v
rámci Operačního programu Zaměstnanost.
b) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje smlouvu o spolupráci v rámci
projektu mezi Fakultou sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně, Reditus
z.s. a Obcí Velké Chvojno.
Bod byl splněn, smlouva podepsána.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy
s dodavatelem Radomírem Králem na zapojení lamp VO, dále uzavřením smlouvy na
provedení výkopových prací v souvislosti s touto akcí firmou RTF Trade s.r.o. a bere na
vědomí uzavření objednávky s firmou BI ESSE Cz s.r.o. Plzeň na zakoupení kabelu a
ostatního materiálu.
Bod byl splněn, smlouvy podepsány.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje převod finančních prostředků SDH Velké
Chvojno a Chvojenska, z.s. dle předložených žádostí. Ukládá starostce s žadateli uzavřít
dodatek ke smlouvám o poskytnutí finančních příspěvků.
Bod byl splněn, smlouvy sepsány.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011023/VB/P001.
Bod byl splněn, smlouva byla podepsána.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr prodeje p.p.č. 76 a části p.p.č. 77 v k.ú.
Malé Chvojno a pověřuje starostku jeho vyvěšením na úřední desce obecního úřadu.
Bod byl splněn, záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce.
Usnesení č. 12
a) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno pověřuje Jiřinu Bischoffiovou přípravou
poptávkového řízení na zpracovatele projektové dokumentace zateplení bytových
domů.
Bod byl splněn.
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Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno pověřuje starostku uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo s firmou VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Bod byl splněn.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje změnu Pravidel k poskytování a použití
účelových prostředků z Fondu bydlení a vydává Opatření obce Velké Chvojno č. 1/2020
podle předloženého návrhu, které nahrazuje Opatření obce Velké Chvojno č. 2/2008 a
ukládá Jiřině Bischoffiové , zveřejnit Opatření na úřední desce včetně Výzvy pro žadatele
o půjčku.
Bod byl splněn, Opatření bylo vyvěšeno na elektronické úřední desce Obecního úřadu.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje změnu Pravidel pro krátkodobý pronájem
Kulturních domů podle předloženého návrhu a ukládá Jiřině Bischoffiové , zveřejnit
změnu na úřední desce.
Bod byl splněn, změna byla vyvěšena na elektronické úřední desce Obecního úřadu.
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 16. zasedání
ZO předložené kontrolním výborem.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti

*

*

Zdrželi se 0

0

*

5) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí IV-12-4019425/SoBS/VB/1 UL – V. Chvojno,
Žďár, 10-úprava NN
Předsedající předložila k projednání smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby IV-12-4019425/SoBS VB/1, UL – Velké Chvojno, Žďár, 10-úprava
NN.
Smlouva předložena v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
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Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby IV-12-4019425/SoBS VB/1, UL – Velké Chvojno,
Žďár, 10-úprava NN.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti

*

*

Zdrželi se 0

0

*

6) Smlouva o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů lokálního hlásného a
varovného povodňového systému
Předsedající předložila k projednání a schválení Smlouvu o vzájemné spolupráci při údržbě a
provozu měřičů lokálního hlásného a varovného povodňového systému.
Smlouva předložena v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
Pan Veselý – kolik hlásičů bude?
Starostka – 5 ks hlásičů.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci při údržbě a
provozu měřičů lokálního hlásného a varovného povodňového systému.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo - nebylo schváleno.

*

*

*

7) Schválení pronájmu části p.p.č. 231 v k.ú. Žďár
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost o pronájem části p.p.č. 231 v k.ú.
Žďár u Velkého Chvojna – žadatelem je pan T. N.
Záměr pronájmu byl řádně schválen a vyvěšen.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje pronájem části p.p.č. 231 v k.ú. Žďár u
Velkého
Chvojna
o
výměře
153
m2
panu
T.
N.,
trvale
bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 2,- Kč/m2/rok a pověřuje
starostku s žadatelem uzavřít nájemní smlouvu.
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Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*

*

8) Schválení pronájmu části p.p.č. 231 v k.ú. Žďár
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost o pronájem části p.p.č. 231 v k.ú.
Žďár u Velkého Chvojna – žadatelem je pan M.M.
Záměr pronájmu byl řádně schválen a vyvěšen.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje pronájem části p.p.č. 231 v k.ú. Žďár u
Velkého
Chvojna
o
výměře
102
m2
panu
M.M.,
trvale
bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 1,- Kč/m2/rok a
pověřuje starostku s žadatelem uzavřít nájemní smlouvu.
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 7 bylo - nebylo schváleno.
*

*

Zdrželi se 0

*

9) Schválení pronájmu části p.p.č. 224/1 v k.ú. Žďár
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost o pronájem části p.p.č. 224/1 v k.ú.
Žďár u Velkého Chvojna – žadatelem je pan F.R.
Záměr pronájmu byl řádně schválen a vyvěšen.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
p. Bůžek - místo prověřil doporučuje schválit.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje pronájem části p.p.č. 224/1 v k.ú. Žďár u
Velkého
Chvojna
o
výměře
150
m2
panu
F.R.,
trvale
bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 2,- Kč/m2/rok a pověřuje starostku s žadatelem
uzavřít nájemní smlouvu.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*
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*

10) Schválení pronájmu části p.p.č. 80/2 v k.ú. Žďár
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost o pronájem části p.p.č. 80/2 v k.ú.
Žďár u Velkého Chvojna – žadatelem je pan Bc. P.B.
Záměr pronájmu byl řádně schválen a vyvěšen.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly.
p. Bůžek – na místě provedl místní šetření. Pan B. po dohodě žádá o pronájem části o
rozloze 250 m2.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje pronájem části p.p.č. 80/2 v k.ú. Žďár u
Velkého Chvojna o výměře 250 m2 panu Bc. P.B., trvale bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za 2,- Kč/m2/rok a
pověřuje starostku s žadatelem uzavřít nájemní smlouvu.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*

*

11) Schválení pronájmu části p.p.č. 346 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost o pronájem části p.p.č. 346 v k.ú.
Velké Chvojno – žadatelem je paní D.S.
Záměr pronájmu byl řádně schválen a vyvěšen.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje pronájem části p.p.č. 346 v k.ú. Velké
Chvojno o výměře 70 m2 paní D.S., trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
za 1,- Kč/m2/rok a pověřuje starostku s žadatelkou uzavřít nájemní smlouvu..
Výsledek hlasování: Pro 9
Proti 0
Usnesení č. 10 bylo - nebylo schváleno.
*

*

Zdrželi se 0

*

12) Záměr pronájmu části p.p.č. 234/1 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost paní V.Č., o pronájem části p.p.č.
234/1 v k.ú. Velké Chvojno. Vzhledem k tomu, že se jedná o přenechání pronájmu po
zemřelém panu Č. je nutné, aby se pronájem znovu schválil a vyvěsil po dobu 15-ti dnů na
úřední desce obecního úřadu. Na dalším jednání zastupitelstva bude schválen samotný
pronájem.

7

Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
Starostka vysvětluje situaci. Pozemek měl v pronájmu manžel p. Č., který zemřel. Převod
pronájmu na manželku p. Č. není možný. Paní Č. žádá o pronájem na zbytek roku 2020, aby
mohla sklidit úrodu, kterou p. Č. zasadil. Po skončení roku 2020 nemá dále zájem o pronájem
pozemku. Starostka navrhuje schválit záměr pronájmu ppč. 234/1 do konce roku.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 234/1 o výměře
125m2 v k.ú. Velké Chvojno do konce roku 2020 a pověřuje starostku jeho vyvěšením na
úřední desce obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*

*

13) Záměr pronájmu části p.p.č. 54 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost pana M.L. o pronájem části p.p.č. 54
o výměře 20 m2 v k.ú. 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 pronájmu části p.p.č. 54 o výměře 20
m2 v k.ú. Velké Chvojno o pověřuje starostku jeho vyvěšením na úřední desce obecního
úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

*
*
*
14) Záměr pronájmu části p.p.č. 6/1 v k.ú. Žďár
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost pana T.H. o pronájem části p.p.č. 6/1
o výměře 300 m2 v k.ú. Žďár u Velkého Chvojna.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
Jiřina Bischoffiová vyzvala přítomného pana H. o doplnění informací k pronájmu.
Pan H. – pozemek užíval otec, je oplocen.
Starostka upozorňuje p. H., že na snímku je vyznačena cesta, kterou je nutné zachovat.
Jiřina Bischoffiová navrhuje odložit usnesení a pověřit místostarostu pana Bůžka
k vyměření metrů pozemku, které je možné pronajmout, aby byla zachována cesta.
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Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje odložení rozhodnutí o záměru pronájmu části
p.p.č. 6/1 o výměře 300 m2 v k.ú. Žďár u Velkého Chvojna a pověřuje místostarostu
Martina Bůžka k provedení místního šetření a vyměření pozemku k možnému pronájmu,
tak aby byla zachována cesta.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*

*

15) Záměr prodeje p.p.č. 152 v k.ú. Luční Chvojno
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost pana P. K. o prodej p.p.č. 152 o
výměře 56 m2 v k.ú. Luční Chvojno.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
Jiřina Bischoffiová vysvětluje situaci v Lučním Chvojně. V současné době je přístupová
cesta k čp. 29 ( ve dvoře) v majetku p. S., který koupil od p. B. stavbu bývalého kravína ,
současně s přístupovou cestou do dvora.
Nic tedy nebrání, aby ZO schválilo záměr prodeje ppč. 152 – pan K. vlastní dva sousední
pozemky a obec pro žádné jiné záměry předmětný pozemek nepotřebuje.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr prodeje p.p.č. 152 o výměře 56 m2
v k.ú. Luční Chvojno o pověřuje starostku jeho vyvěšením na úřední desce obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0
*

*

*

16) Záměr odkoupení části p.p.č. 250 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložila ke schválení odkoupení části p.p.č. 250 v k.ú. Velké Chvojno. Jedná se
o část pozemku u domu čp. 6, který je v majetku pana J.R., trvale bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pozemek je nutné odkoupit,
vzhledem k realizaci vybudování nových chodníků v obci Velké Chvojno. Obec pozemek
kupuje v souvislosti s rekonstrukcí chodníku.
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. 250 v k.ú. Velké
Chvojno od J.R., trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
*

17) Schválení odkoupení p.p.č. 164, 165/1, 167/3 a 166 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložila ke schválení odkoupení částí p.p.č. 164, 165/1, 167/3 a 166 v k.ú.
Velké Chvojno. Jedná se o části pozemků před domem paní V.H. a manželů D., které je nutné
odkoupit vzhledem k plánované rekonstrukci chodníkových těles. Záměr odkoupení byl
schválen na 14. zasedání ZO dne 11.5.2020.
Jedná se o odkup v souvislosti s rekonstrukcí chodníků.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje odkoupení p.p.č. – 164/2 ostatní plocha o
výměře 25 m2 v k.ú. Velké Chvojno za smluvní cenu 32,- Kč/m2, tj celkem 800,- Kč a
odkoupení p.p.č. 165/3 - ostatní plocha o výměře 2m2 v k.ú. Velké Chvojno za smluvní cenu
32,- Kč/m2, tj. celkem 64,- Kč. 1/2 ze SJM manželů J. a V. D., trvale bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a
1/2
od
Mgr.
V.H.,
trvale
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dále schvaluje odkoupení p.p.č. 167/5
– ostatní plocha o výměře 1m2 v k.ú. Velké Chvojno za smluvní cenu 32,- Kč/m2, tj. celkem
32,- Kč a p.p.č. 166/2 – ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Velké Chvojno za smluvní cenu
32,- Kč/m2,
tj. celkem 64,- Kč
od paní V.D., trvale bytem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Proti 0
*

*

Zdrželi se 0
*

18) Projednání odpuštění úroku
Předsedající předložila a navrhuje k projednání odpuštění zbylého úroků ve výši 141.288,paní J.Č. Paní Č. již uhradila od roku 2017 částku ve výši 19.500,- Kč. Dluh vznikl za
neplacení nájmu v čp. 19.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
Zastupitelé se dotazují na podrobnosti. Starostka odpovídá, jedná se o úroky, které byly
určeny soudem za dlužné nájemné. Splácí měsíčně 500,- Kč.
Zastupitelé vyjadřují nesouhlas s návrhem na odpuštění úroků.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Velké Chvojno neschvaluje odpuštění úroků ve výši 141.288,- Kč paní
J.Č.

Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

0 Zdrželi se 0

Proti

*

*

*

19) Schválení dodavatele na zimní údržbu místních komunikací pro rok 2020/2021
Předsedající předložila k projednání a schválení nabídku na provádění zimní údržby místních
komunikací. Konstatovala, že byla podána jedna nabídka a to od pana Romana Bucka.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
Jiřina Bischoffiová – byla podána pouze jedna nabídka pana Bucka. Dotazuje se pana Bucka,
zda zvládne v případě kalamity udržovat komunikace dvěma traktory.
Pan Bucek – sděluje, že je na tuto variantu připraven.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje nabídku pana Romana Bucka na zimní
údržbu místních komunikací na rok 2020/2021 a ukládá starostce uzavřít smlouvu
s poskytovatelem.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
*

Proti 0

*

Zdrželi se 0

*

20) a) Rozhodnutí o zahájení zadávání VZMR na akci „Energetické úspory Luční
Chvojno 16 –
stavební práce“, schválení obsahu výzvy k podání nabídek a určení zájemců, kterým
bude
výzva zaslána
b) Stanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
c) Pověření starostky, ve věci rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci
výběrového
řízení VZ „Energetické úspory Luční Chvojno 16 – stavební práce a pověření
k podpisu smlouvy o dílo s vybraným účastníkem VZ.
Předsedající předložila k projednání zadávací dokumentaci, výzvu, a navrhla seznam firem,
které budou osloveny.
Na jednání ZO je přítomen Mgr. Hýsek – projektový manažer , který spolupracuje s obcí (
podání žádosti , podklady k výběrovému řízení, administrace projektu), který zastupitelům
vysvětluje pravidla výběrových řízení na zakázku malého rozsahu.
p. Vondra se dotazuje, zda je možné oslovit jen jednu firmu a to tu, která dělá zateplení čp.
7 – dělají to pěkně. Pan Hýsek znovu vysvětluje pravidla výběrových řízení na zakázku.
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Jiřina Bischoffiová vysvětluje, že obec má směrnici o zadávání ZMR , kde je uveden postup,
kolik se má oslovit firem a pravomoc zastupitelstva.
Současně vysvětluje bod c) pověření starostky.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje
a) zahájení zadání VZMR na akci „ Energetické úspory Luční Chvojno 16 – stavební
práce“.
b) obsah výzvy a zadávací dokumentaci VZMR
c) určuje firmy k oslovení k podání nabídky:
Stavex + B s.r.o. IČ: 43222528, Zámečnictví Jarolímek s.r.o. IČ: 28715268, Renomat
s.r.o. IČ 62742159, Soskon s.r.o. IČ 27312119, Lambda develop s.r.o. IČ 28717929
d) hodnotící komisi ve složení: Bc. Martin Bůžek, Hana Mrázková, Emil Čejka, Martin
Bílek, Roman Veselý
e) pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy s firmou doporučenou hodnotící komisí
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

Proti

*

*

0

Zdrželi se 0

*

21) Rozpočtové opatření č. 6/2020
Předsedající předložila k projednání návrh rozpočtové opatření č. 6/2020.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
Jiřina Bischoffiová – RO projednal finanční výbor a doporučil jej ke schválení. Pan Kešner
má dotaz k položce Opravy a udržování KD Velké Chvojno co znamená – 140 000,Bischoffiová – jde o částku, která se ušetřila z rekonstrukce záchodů – původní částka
v rozpočtu byla 300 000. Ušetřená částka je rozpuštěna do výdajů, které byly potřeba
v rozpočtu přidat.
Pan Kešner – co znamená příspěvek ZŠ školní zahrada – starostka a J. Bischoffiová
vysvětlují, že se jedná o náklad letošního roku projektu. Vybudování školní zahrady, na
který dostala škola dotaci. Vše se musí proinvestovat, pak vyúčtovat a ministerstvo pak
proplatí. Až škole ministerstvo proplatí - škola obci půjčené peníze vrátí do rozpočtu.
Spolufinancování, které je 20% škola zaúčtuje jako spolufinancování projektu poskytnuté
obcí.
Pan Kešner - co znamená kiosek el. energie (rybník) – starostka vysvětluje, že je třeba
zafinancovat odběrné místo u rybníka.
Pan Kešner – kde je zeď u rybníka, navrhuje odbahnění, zábradlí – kovové.
Starostka vysvětluje, že na opravě břehů rybníka zídkou z lomového kamene se domluvila
s firmou, náklad je 50 000 bez DPH, zábradlí navrhuje dřevěné. Ostatní zastupitelé souhlasí
s dřevěným zábradlím.
Jiřina Bischoffiová – odbahnění rybníka by bylo potřeba, zjistím zda se to dá udělat v rámci
údržby bez administrativy. Pan Kešner navrhuje udělat zkoušku co obsahuje bahno.
Po diskuzi navrhují zastupitelé doplnit RO o náklady na opravu břehu zídkou a náklady na
zábradlí.
Starostka navrhuje doplnit RO o náklady na zeminu a rozhrnutí za kabinami.
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Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 po doplnění.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
*

Proti

*

0

Zdrželi se 0

*

22) Diskuse
Paní Mrázková upozorňuje na stav rybníka v Malém Chvojně. Pan Bůžek se starostkou
sděluje, že byly odeslány dopisy vlastníkům nemovitostí nad rybníkem, aby se stav napravil.
Pan B. - upozorňuje na situaci s hasičským autem. Když byl vyhlášen poplach nemohli se
dostat do hasičárny – nebyly klíče. Auto již měsíc není v hasičárně je u pana K.
Starostka vysvětluje, že p. K. měl udělat technickou na hasičské auto, pak přišel s tím, že
jsou špatné brzdy (do RO se dala částka na opravu), dnes přišel s tím, že to nejsou brzdy, že je
to stabilizátor a že oprava bude stát 30 000,- Kč.
Pan Kešner upozorňuje starostku, že těmto věcem nerozumí a že ho neposlouchá.
Vysvětluje co je stabilizátor a sděluje, že cena je nesmysl.
Starostka s J. Bischoffiovou navrhují, aby si pan Kešner vzal technické věci kolem hasičské
techniky na starost, jednak jednání s p. K., zjištění skutečného stavu vozidla, zajištění
vyzvednutí od p. K., tak aby bylo provozuschopné v garáži zbrojnice. Všechny požadavky
na údržbu techniky bude posuzovat pan Kešner – ten souhlasí.
Návrh na usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno pověřuje zastupitele Miloslava Kešnera jednáním s p.
K. o stavu hasičského auta a zajištěním vyzvednutí auta, tak aby bylo zpět v garáži
hasičské zbrojnice, připraveno k zásahu.
b) Ukládá veliteli požární jednotky Tomáši Proškovi, předkládat všechny požadavky týkající
se údržby požární techniky zastupiteli panu Kešnerovi a ten je neprodleně předá
k projednání starostce a zastupitelstvu obce.
Výsledek hlasování: Pro 9
Usnesení č. 21 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

Pan Kešner – upozorňuje, že firma dělá chybně chodníky. J. Bischoffiová, upozorňuje, že
obec platí stavební dozor, který vše průběžně s firmou řeší. Pan Kešner sděluje, že byl
pověřen zastupitelstvem a nikdo ho neposlouchá.
Starostka sděluje, že byl kontrolní den, kde se domluvilo odstranění nedostatků, mezi
stavebním dozorem, jednatelem firmy, stavbyvedoucím, na kontrolním dni byl přítomen i p.
Hýsek za dotační věci, i projektant, který chodníky projektoval.
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Pan Kešner upozorňuje, že u p. T. před zahrádkou je vykopaná díra a požaduje nápravu
zasypáním.

23) Závěr
Zasedání ukončeno ve 20,15 hod
Zápis byl vyhotoven dne: 26.9.2020
Zapisovatel: Jiřina Bischoffiová……………………….dne…………………………….
Ověřovatelé: Hana Mrázková...………………………..dne…………………………….
Roman Veselý…………………………..dne……………………………..

Starostka:

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

Přílohy:
- Smlouva o smlouvě budoucí
- Smlouva o vzájemné spolupráci
- Žádosti pronájem pozemků
- Žádosti o prodej pozemků
- Odkoupení pozemků do vlastnictví obce
- Nabídka na zimní údržbu komunikací
- Oznámení výběrového řízení
- Návrh smlouvy o dílo
- Návrh rozpočtového opatření
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