Obec Velké Chvojno
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno
Zápis
Z 20. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno,
konaného dne 30.3.2021, 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 23.3.2021 do 30.3. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluven: Roman veselý
Nepřítomen : Miloslav Kešner, Jaroslav Vondra
*
*
*
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu paní Hanu Mrázkovou a pana Martina Bílka 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 Martina
Bílka a zapisovatelem paní Jiřinu Bischoffiovou.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti

*

0

*

Zdrželi se 0

*

3) Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Navrhla doplnění.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Stanovisko nebylo sděleno.
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje program 20. Zasedání zastupitelstva obce tak jak byl
navržen a doplněn:
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Zahájení
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu
Kontrola plnění usnesení
Vyhodnocení plánu rozvoje obce a jeho aktualizace
Revokace usnesení ze dne 22.2.2021 č. 10 – dotace na kabiny
Schválení investičního záměru Zachování a obnova tří pomníků z 1. světové války v obci Velké
Chvojno
8) Projednání žádosti o stanovisko k návrhu ukončení těžby uhlí v roce 2038
9) Projednání výzvy k vyjádření k odvolání ve věci udělení výjimky z chráněných druhů
živočichů CPI
10) Výroční zpráva ZŠ Velké Chvojno
11) a) Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Velké Chvojno
1. b) Rozdělení hospodářského výsledku MŠ Domeček Velké Chvojno
12) Záměr prodeje části p.p.č. 25/1 v k.ú. Velké Chvojno
13) Záměr prodeje p.p.č. 80/1 v k.ú. Mnichov
14) Záměr pronájmu p.p.č. 188/10 v k.ú. Žďár
15) Pronájem části p.p.č. 166/1 v k.ú. Žďár
16) Pronájem části p.p.č. 236/3 v k.ú. Velké Chvojno
17) Směna pozemků v k.ú. Velké Chvojno
18) Projednání žádosti o zajištění přístupu k nemovitosti v k.ú. Malé Chvojno
19) Provozní řád MF hřiště
20) Rozpočtové opatření č. 2/2021
21) Diskuse
22) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

0 Zdrželi se 0

Proti

*
*
*
Na jednání se dostavili Miloslav Kešner a Jaroslav Vondra ( čas 17,40 hod) – zastupitelstvo je v počtu
8.
4) Kontrola plnění usnesení
Předsedající vyzvala kontrolní výbor k předložení vyhodnocení plnění usnesení z 17. zasedání
zastupitelstva. Plnění usnesení přednesla členka kontrolního výboru Hana Mrázková.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Usnesení č. 6
a) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje účelový finanční příspěvek FKA Velké Chvojno dle
předložené žádosti. Ukládá starostce s žadatelem uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních
příspěvků.
b) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje účelový finanční příspěvek SDH Velké Chvojno dle
předložené žádosti. Ukládá starostce s žadatelem uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních
příspěvků.
c) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje účelový finanční příspěvek Chvojensko dle
předložené žádosti. Ukládá starostce s žadatelem uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních
příspěvků.
Bod byl splněn – smlouvy jsou podepsány.
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Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje pronájem bytu č. 4 v č.p. 27 ve Velkém Chvojně, panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, od 03/2021 za podmínek stanovených
pravidly o pronájmu obecního bytu.
Smlouva nebyla podepsána, jelikož xxxxxxxxxxxxxxxxx byt odmítl.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje podání dotace do 6. výzvy Mas Labské skály na
rekonstrukci kuchyně ZŠ, kdy žadatelem bude Základní škola p.o. Velké Chvojno, Velké Chvojno 8.
Bod zatím nebyl splněn – pracuje se na žádosti, žádost se musí podat do 15.4.2021.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje podání žádosti o dotaci na kabiny do národní sportovní
agentury investice do 10 mil.Kč.
Bod byl splněn.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno revokuje záměr pronájmu p.p.č. 236 v k.ú. Velké Chvojno na znění:
zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 236/3 o výměře 50m2 v k.ú.
Velké Chvojno a pověřuje starostku jeho vyvěšením na úřední desce obecního úřadu.
Bod byl splněn – záměr byl znovu vyvěšen na úřední desce.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 166/1 o výměře 400m2 v k.ú.
Žďár u Velkého Chvojna a pověřuje starostku jeho vyvěšením na úřední desce obecního úřadu.
Bod byl splněn – záměr byl vyvěšen na úřední desce.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje pronájem části p.p.č. 6/1 o výměře 230 m2 v k.ú. Žďár u
Velkého Chvojna xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za 1kč/m2/rok,
s podmínkou zachování přístupu k p.p.č. 95. Smlouva o pronájmu bude uzavřena na 1 rok s možností
prodloužení. Zastupitelstvo pověřuje starostku sepsáním nájemní smlouvy.
Bod byl splněn.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno pověřuje starostku obce projednat s bývalým nájemcem p.p.č. 234/1
v k.ú. Velké Chvojno vyklizení pozemku.
Bod byl splněn.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje prodej p.p.č 76/1- ostatní plocha o výměře 64m2, p.p.č. 76/2
- zastavěná plocha o výměře 33m2, p.p.č 76/3 - ostatní plocha o výměře 12m2 a p.p.č. 77/2 – ostatní
plocha
o
výměře
20m2
v
k.ú.
Malé
Chvojno
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za smluvní cenu 50kč/m2, tj celkem 6.450,- Kč s tím, že kupní cena bude
uhrazena před podpisem kupní smlouvy, včetně nákladů spojených v souvislosti s prodejem tj. 2000,- Kč
vklad do KN a 4.000,- Kč za zhotovení geometrického plánu.
Smlouva je připravena k podpisu.
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Stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje vyhodnocení plnění usnesení z 19. zasedání ZO předložené
kontrolním výborem.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti

Zdrželi se 0

0

*
*
*
5) Vyhodnocení plánu rozvoje obce a jeho aktualizace
Jiřina Bischoffiová přednesla vyhodnocení plnění Plánu rozvoje obce na období 2017-2022 a navrhla jeho
aktualizaci.
Téměř všechna opatření v programu rozvoje obce jsou průběžně plněna, pouze vybudování domova pro
seniory je v nedohlednu. Zpráva o plnění programu rozvoje bude zveřejněna na stránkách obce.
Aktualizace – upřesňuje se popis k základní škole (rekonstrukce kuchyně, zateplení, výměna zdroje
vytápění) a doplňuje se spolupráce s Farností v rámci projektu Obnova střechy na kostele Všech svatých
v Arnultovicích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje vyhodnocení Plánu rozvoje obce na období 2017-2022 a
schvaluje jeho aktualizaci.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti

*

Zdrželi se 0

0

*

*

6) Revokace usnesení ze dne 22.2.2021 č. 10 – dotace na kabiny
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 22.2.2021 schválilo podání žádosti na „kabiny“
Žádost byla zpracována a podána.
Upozornění – termín realizace je nastaven od 7/2021 do 9/22 - v 7/2021 nebude pravděpodobně dotace
ještě schválena ( nebo zamítnuta). Termín realizace tedy bude nutné posunout – je nutné, aby to
prokonzultoval p. Bůžek a p. Bílek s panem Hýskem. Stále je otevřena otázka úvěru. O úvěru bude možné
jednat až v případě získání příslibu dotace.
Původní návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno revokuje usnesení č. 10 ze dne 22.2.2021 původní znění
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje podání žádosti o dotaci na kabiny do národní sportovní
agentury investice do 10 mil.Kč.
Na znění:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje podání žádosti o dotaci na investiční záměr Sportovní areál
Velké Chvojno - objekt klubovny a šaten do Národní sportovní agentura, program 162 52 (výzva 12/2020)
do 10 mil.Kč.

Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly.
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Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje podání žádosti o dotaci na investiční záměr Sportovní areál
Velké Chvojno - objekt klubovny a šaten do Národní sportovní agentura, program 162 52 (výzva 12/2020)
do 10 mil.Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

7) Schválení investičního záměru Zachování a obnova tří pomníků z 1. světové války v obci Velké
Chvojno
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 14.12.2020 pověřilo místostarostku obce vypracováním žádosti na
opravu tří pomníků v obci do dotačního programu Ministerstva obrany ČR.
Žádost byla zpracována a podána 29.1.2021. V rámci kontroly žádosti MO požaduje usnesení o schválení
investičního záměru schválení podání žádosti o dotaci.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje investiční záměr s realizací v roce 2022 s celkovými
způsobilými výdaji ve výši 169 509,- Kč – v rámci projektu Zachování a obnova tří pomníků z 1. světové
války v obci Velké Chvojno a podání žádosti o dotaci do dotačního programu Ministerstva obrany ČR.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

8) Projednání žádosti o stanovisko k návrhu ukončení těžby uhlí v roce 2038
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále MPO) rozeslalo 4. února 2021 do meziresortního připomínkového
řízení dokument "Průběžné výstupy a doporučení Uhelné komise".
Tento dokument má za cíl předložit vládě průběžné výstupy a doporučení Uhelné komise. Hlavním cílem
komise je poskytnout vládě ČR objektivní a v maximální možné míře konsensuální výstupy s ohledem na
budoucí využití hnědého uhlí v ČR včetně všech souvisejících aspektů. Uhelná komise ve svém materiálu
stanovuje rok 2038 jako rok útlumu využití uhlí pro účely výroby elektřiny a tepla v ČR s periodickým
přezkumem termínu útlumu.
MPO původně chtělo tento dokument schvalovat bez meziresortního řízení, ale protože na vládě nepanuje
shoda a část ministrů s navrženým usnesením vlády nesouhlasí, byl dokument zaslán do připomínkového
řízení, ve kterém se až do 18.2. mohou vyjádřit i kraje.
Aktuální vědecké poznání, situace na energetickém trhu a její výhled do budoucna, ale také sociální,
environmentální a zdravotní dopady těžby a spalování uhlí v ČR ukazují, že navržený termín 2038 je
nedostatečný a oproti návrhu MPO je třeba přijmout dřívější termín, který zvažovala Uhelná komise, tedy
rok 2033.
Uhelná komise pracovala se třemi scénáři lišícími se datem ukončení spalování uhlí: 2033, 2038 a 2043. Z
vyjádření odborných institucí (ČEPS, britský think-tank EMBER), k jednotlivým scénářům vyplývá, že
všechny jsou technicky realizovatelné, tedy i rok 2033.
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1) Sociálně-ekonomické argumenty pro rok 2033
Dopad na zaměstnanost
- S ohledem na zaměstnance elektráren, tepláren a dolů je třeba mít jasný scénář útlumu, ze kterého
bude vidět, kdy bude které zařízení odstaveno a jaké další perspektivy (rekvalifikace, předčasný
důchod a podobně) budou nabídnuty jejím zaměstnancům. Odkládání ukončení provozu uhelných
elektráren a tepláren ale povede ke zbytečnému přijímání nových zaměstnanců do neperspektivních
pracovních pozic. Naopak dostatečný rozvoj nových technologií, ale také úspor energie a zateplování
znamená vznik nových pracovních míst.
Termín, do kdy bude realistické provozovat výrobu elektřiny z uhlí, nicméně ještě více než na
stanovení politickým rozhodnutím vlády záleží na vývoji trhu emisních povolenek. V tuto chvíli je
více než jisté, že okolo roku 2030 bude jejích cena natolik vysoká, že energie z uhlí nebude na trhu
konkurenceschopná. Může tak dojít k neřízeným krachům příslušných společností, což povede k
riziku nezaměstnanosti a vyšší ceny elektrické energie pro občany i firmy. Proto je potřeba s tímto
vývojem počítat a nevnášet do celého odvětví falešnou jistotu v podobě roku 2038. Uhelná komise
vývoj ceny emisních povolenek podcenila. Už dnes je jejich cena vyšší, než jakou předpokládala pro
rok 2030.
Rychlejší útlum uhlí dává tedy větší jistotu horníkům i zaměstnancům v energetice a místním lidem v
uhelných krajích ohledně jejich budoucnosti.
Dopad na dostupnost energií
- Česká republika je navíc 8. největší vývozce elektřiny na světě. 30 % uhelných elektráren bychom
mohli zavřít, aniž by to mělo jakýkoliv vliv na energetickou bezpečnost ČR - pouze bychom měli
vyrovnanou bilanci. Přijmout dřívější termín konce uhlí tak neohrozí dodávky elektrické energie,
pokud budou bezodkladně zahájeny práce na nahrazení uhlí bezemisními a nízkoemisními zdroji.
Obě varianty (2033 i 2038) propočítal ČEPS z hlediska fungování elektrické sítě ČR. K dispozici
jsou však i modely, které ukazují, že zvládnutelný je odchod od uhlí už v roce 2030. V každém
případě je řešením rozvoj obnovitelných zdrojů energie a posílení výroby energie ze zemního plynu a
akumulace energie. Podmínkou ukončení výroby z uhlí také není výstavba nového jaderného
reaktoru v Dukovanech, (už proto, že ve variantě 2033 se s ním samozřejmě ještě nepočítá). Fakticky
by nový blok jaderné elektrárny sloužil jako náhrady bloků stávajících.
Dopad na veřejné finance
- Čerpání EU fondů na spravedlivou transformaci bude možné nyní v příštích 7 až 10 letech. V té
době je potřeba provést největší část změny v energetickém odvětví. V případě prodlení hrozí, že si
Česká republika bude muset dodatečné náklady zaplatit z vlastních zdrojů, což se negativně projeví
na veřejných financích. I i díky tomu probíhá odklon od uhlí celé Evropě a čím dál více států plánuje
dřívější termíny konce uhlí. To je další důležitý parametr, který může zhoršit konkurenceschopnost
elektřiny z uhlí na evropském trhu.
Dopad na teplárenství
- Na území mnoha krajů je dodávka tepla zajišťována prostřednictvím tepláren spalujících uhlí.
Vzhledem k situaci s emisními povolenkami je nyní potřeba soustředit se na společnou výrobu
elektřiny a tepla. Zde je obrovská příležitost pro efektivní využití paliva. Teplárny budou muset uhlí
opustit do roku 2030, ne kvůli závěrům Uhelné komise, ale kvůli klesající konkurenceschopnosti uhlí
oproti jiným palivům díky cenám emisních povolenek. Pokud zároveň bude sektor teplárenství
transformován správně, dojde k výraznému růstu produkce elektřiny navázané na srovnatelnou nebo
nižší výrobu tepla oproti současnosti.
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2) Zdravotní argumenty pro rok 2033
Spalování uhlí poškozuje zdraví lidí a způsobuje předčasná úmrtí. Emise polétavého prachu, rtutí a
dalších nebezpečných látek se netýkají pouze krajů, na jejichž území jsou umístěny uhelné doly a
elektrárny, ale díky teplárnám a lokálním topeništím v podstatě všech krajů. Kvůli znečištění ovzduší
v ČR předčasně každý rok zemře 10 000 lidí. Zdroji znečištění v celé ČR jsou lokální topeniště
(zejména ta na uhlí, produkují 98 % rakovinotvorných látek a jsou jedním z hlavních zdrojů prachu),
uhelné elektrárny a teplárny (hlavní zdroj látek, z nichž vzniká prach až v ovzduší, a látek, z nichž
vzniká přízemní ozon, a také hlavní zdroj rtuti a oxidu uhličitého), doprava a průmyslu.
ČR patří paradoxně i do desítky zemí, které nejvíce přispívají ke znečištění Baltského moře rtutí, sice
daleko méně než Polsko či Německo, avšak je jediným znečišťovatelem, který neleží přímo u moře.
K co nejrychlejšímu konci uhlí vyzvala vládu také iniciativa lékařů a zdravotníků Za zdravé srdce
Evropy.
Průzkumy, které zkoumaly vztah stavu znečištění ovzduší na situaci a nemoci covid-19 ukazují, že
regiony, ve kterých je ovzduší silněji znečištěno, mají horší výsledky v nákaze nemocí, ale také
zejména v jejím průběhu. Dýchací ústrojí osob, kteří jsou vystaveny špatné kvalitě vzduchu, jsou
náchylnější k vážnějším následkům nemoci covid-19.
3) Ekologické argumenty pro rok 2033
Dopady na životní prostředí s výjimkou kvalit ovzduší se projevují ve dvou oblastech. První z nich
jsou emise skleníkových plynů, způsobující klimatické změny, druhé pak dopady změn klimatu na
život v ČR.
Z regionálních scénářů pro splnění Pařížské dohody vyplývá, že země OECD by měly s uhlím
skončit do roku 2031. Už rok 2033 tedy představuje z hlediska klimatu limitní přístup, a preference
roku 2038 je projevem nezodpovědnosti. Rok 2038 je naproti tomu později, než by s uhlím měly
skončit i země rozvojové, které potřebují čas do roku 2037. Čísla jsou odvozena od celkového
uhlíkového rozpočtu - tedy kolik emisí ještě můžeme vypustit, aby globální růst teploty nepřesáhl
cíle dané Pařížskou klimatickou dohodou.
Uhlí je jen jedno z využívaných fosilních paliv a cílem je celkové snížení emisí CO2. Pozdější
odstoupení od uhlí tedy znamená potřebu dřívějšího odstoupení od ropy, které ovšem bude náročnější
(doprava závisí na ropě víc než energetika na uhlí).
Dopady změny klimatu se projevují na území celé České republiky. Zvýšený výskyt extrémů v
podobě sucha, přívalových dešťů nebo teplotních anomálií si vyžaduje stále více investic státu i
samospráv do předcházení rizik a adaptace na změny klimatu, stejně jako pro likvidací následků
těchto extrémních jevů. Pokud nebude Česká republika plnit své závazky vyplývající z Pařížské
dohody, nebude moci ke stejnému kroku tlačit i největší světové znečišťovatele a dopady
klimatických změn se budou stále zhoršovat. Samosprávy mají za úkol také zajišťovat dostupnost
vody, která se v brzké době může stát zásadním problémem v mnoha regionech. Akceptování
prodlev v ústupu od uhlí a plánu snižování emisí skleníkových plynů je tak v přímém rozporu se
zájmem samospráv zajistit svým občanům dostupnost vody, zadržovat vodu v krajině pro jejich
ekologické i zemědělské využití nebo předcházet extrémním situacím, jako jsou přívalové deště.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
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Návrh na usnesení:
A) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno nesouhlasí s navrženým termínem konce těžby uhlí v roce 2038 a
vyzývá vládu, aby přijala termín konce těžby uhlí již v roce 2033.
B) žádá
1) o to, aby vláda pověřila příslušné členy vlády přípravou opatření, které zajistí sociální situaci
osob, které budou útlumem těžby a spalování uhlí postiženi (například včetně výsluhových příspěvků pro
všechny zaměstnance společností těžících a spalujících uhlí, kteří přijdou o práci).
2) vládu, aby intenzivně řešila využití evropských zdrojů financí pro potřebnou transformaci, se
speciálním akcentem transformace teplárenství, které se týká všech krajů.

Výsledek hlasování: Pro 1 ( Bůžek)
Proti 5 (Kešner, Bílek, Čejka, Mrázková, Vondra)
Zdrželi se 2 ( Bischoffiová, Vaňáčová)
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.
*

*

*

9) Projednání výzvy k vyjádření k odvolání ve věci udělení výjimky z chráněných druhů živočichů
CPI
Obec Velké Chvojno obdržela výzvu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, Číslo jednací: KUUK/035747/2021 , k vyjádření k podanému odvolání spolku Přátel přírody
proti výroku I Rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů dle § 50 odst. 2 zákona u zvláště chráněných
druhů živočichů zvláště chráněných druhů čmelák Bombus sp., mravenec Formica sp., prskavec větší
(Brachinus crepitans), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), slepýš
křehký (Anguis fragilis) a zmije obecná (Vipera berus) při provádění a užívání staveb v rámci investičního
záměru „CPI park Žďárek“ v k. ú. Žďár u Velkého Chvojna a Knínice u Libouchce a k podanému
odvolání Juros s.r.o. proti výroku II rozhodnutí o nepovolení výjimky ze zákazů dle § 50 odst. 2 zákona u
zvláště chráněných druhů živočichů zvláště chráněných druhů
podle § 56 odst. 1 zákona výjimku ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných
druhů bramborníček černohlavý (Saxicola torquata, evropsky významný druh) bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra, evropsky významný druh), chřástal polní (Crex crex, evropsky významný druh),
ještěrka obecná (Lacerta agilis, evropsky významný druh), konipas luční (Motacilla flava, evropsky
významný druh), krutihlav obecný (Jynx torquilla, evropsky významný druh), křepelka polní (Coturnix
coturnix, evropsky významný druh), luňák červený (Milvus milvus, evropsky významný druh), modrásek
bahenní (Phengaris nausithous, evropsky významný druh), skokan štíhlý (Rana dalmatina, evropsky
významný druh), strnad luční (Emberiza calandra, evropsky
významný druh), střevlík zlatitý (Carabus auratus), ťuhýk obecný (Lanius collurio, evropsky významný
druh) a užovka hladká (Coronella austriaca, evropsky významný druh). při provádění a užívání staveb v
rámci investičního záměru „CPI park Žďárek“ v k. ú. Žďár u Velkého Chvojna a Knínice u Libouchce.
Obce by podala na základě výše uvedené výzvy toto vyjádření:
V rámci procesu projednávání nového územního plánu bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje vydáno
stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, ve kterém v bodě 8 požaduje plochu
Z_ZD_07 ( což je plocha plánovaného logistického centra) z návrhu územního plánu vypustit a ponechat jí
ve stávající podobě ( zemědělský půdní fond) jako nezastavitelné území. Toto stanovisko je odůvodněno
mimo jiné, právě výskytem zvlášť chráněných druhů živočichů a konstatováním, že dle vyhodnocení vlivů
územního plánu na životní prostředí dochází u plochy ( Z_ZD_07- to je plocha plánovaného logistického
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centra CPI Park Žďárek) k výrazně negativnímu ovlivnění v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu,
ochrany vody, ochrany krajiny a krajinného rázu.
Souhlasíme zcela s odůvodněním odvolání Přátel přírody proti Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého
kraje ze dne 26.2.2021. Stejně tak jako spolek Přátelé přírody neshledáváme na záměru výstavby obřího
logistického centra soukromým subjektem dostatečný důvod povýšit tento podnikatelský záměr nad
veřejný zájem na zachování zdravého životního prostředí, přírody, chráněných živočišných druhů.
Vzhledem k tomu, že Krajský úřad požadoval ( jistě na základě odborných posouzení) z návrhu územního
plánu plochu pro výstavbu logistického centra vyjmout a ponechat ve stávající podobě jako zemědělský
půdní fond, byla tato plocha z návrhu územního plánu, který je připraven pro veřejné projednání vyjmuta.
Z toho důvodu máme za to, že výjimka ve výroku I rozhodnutí o povolení výjimky neměla být udělena.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce
v předloženém znění.

schvaluje znění vyjádření k odvolání Přátel přírody a firmy Juros s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti 1 ( Mrázková)

*

*

Zdrželi se 0

*

10) Výroční zpráva ZŠ Velké Chvojno
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 2020.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*

*

11) Rozdělení hospodářského výsledku
a) Základní školy Velké Chvojno
Předsedající předložila k projednání a schválení rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Velké
Chvojno za rok 2020 z celkové částky 83.134,44 Kč následovně:
Fond odměn
46.000,00 Kč
Rezervní fond
37.134,44 Kč
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 rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Velké
Chvojno do fondu odměn ve výši 46.000,00 Kč a do rezervního fondu ve výši 37.134,44 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Proti 0

*

Zdrželi se 0

*

*

b) Mateřské školy Domeček Velké Chvojno
Předsedající předložila k projednání a schválení rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy
Domeček Velké Chvojno za rok 2020. Hospodářský výsledek Mateřské školy Domeček je nulový.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Domeček
ve výši 0,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Proti 0

*

Zdrželi se 0

*

*

12) Záměr prodeje části p.p.č. 25/1 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost o prodej části parcely č. 25/1 v k.ú. Velké Chvojno.
Žádost je podána z důvodu vybudování přístupové cesty k nemovitosti.
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 prodeje části p.p.č. 25/1 o výměře cca 26m2 v k.ú.
Velké Chvojno a pověřuje starostku jeho vyvěšením na úřední desce obecního úřadu a objednáním
zhotovení geometrického plánu na oddělení části parcely.

Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*

*
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13) Záměr prodeje p.p.č. 80/1 v k.ú. Mnichov
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost o odkoupení p.p.č. 80/1 v k.ú. Mnichov u Lučního
Chvojna. Žádost je podána za účelem vybudování zahrádky.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
Pan Bílek: jedná se o pozemek, který jsme chtěli zařadit do ÚP.
Paní Bischoffiová: Dle projektanta ÚP nelze tento pozemek zařadit jako stavební do ÚP, protože nemá
dostatečnou plochu. O pozemek měl zájem pan xxxxx, který sousedí s tímto pozemkem.
Zastupitelé se domluvili, že pan Bílek pana xxxxxx navštíví a domluví se, jestli má o pozemek zájem i třeba
do pronájmu. V souvislosti s tím, i když bude pronajato nebo odprodáno – musí se vyřešit rozšíření cesty,
která sousedí s pozemkem, aby byla průjezdná.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr prodeje p.p.č. 80/1 v k.ú. Mnichov u Lučního Chvojna
a pověřuje starostku jeho vyvěšením na úřední desce obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 0
Vaňáčová, Bischoffiová, Bůžek)

Proti 8 ( Čejka, Kešner, Vondra, Mrázková, Bílek,
Zdrželi se 0

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.
*

*

*

14) Záměr pronájmu p.p.č. 188/10 v k.ú. Žďár
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost o pronájem p.p.č. 188/10 v k.ú. Žďár. Žádost je
podána za účelem zbudování zahrádky.
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. 188/10 v k.ú. Žďár a pověřuje
starostku jeho vyvěšením na úřední desce obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*
*
*
15) Pronájem části p.p.č. 166/1 v k.ú. Žďár
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost o pronájem části p.p.č. 166/1 v k.ú. Žďár. Na
předchozím zasedání zastupitelstva byl schválen záměr pronájmu, který byl řádně vyvěšen na úřední desce
obecního 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 pronájem části p.p.č. 166/1 v k.ú. Žďár o výměře 400 m2 za
1,- Kč/m2/rok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 1.4.2021.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*

*

16) Pronájem části p.p.č. 236/3 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost o pronájem části p.p.č. 236/3 v k.ú. Velké Chvojno.
Na předchozím zasedání zastupitelstva byl schválen záměr pronájmu, který byl 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 pronájem části p.p.č. 236/3 v k.ú. Velké Chvojno o výměře
50 m2 za 2,- Kč/m2/rok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
od 1.4.2021.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*

*

17) Směna pozemků v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložila k projednání a schválení směnu pozemků v obci Velké Chvojno mezi Obcí Velké
Chvojno a panem Ing. Milcem. Jedná se o pozemek – přístupovou cestu k ČOV a pozemek pod obecním
úřadem – prostor mezi panelovými domy 26,27 a 19 za pozemek ppč. 300 v k.ú Ždár u Velkého Chvojna –
ostatní komunikace.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
Pan Vondra - cestu využívá pan xxxxxxx k vjezdu na svůj pozemek.
Zastupitelé se domluvili, že pan Vondra a starostka navštíví pana xxxxxxxx a projednají s ním návrh na
směnu pozemků – cestu. Současně se budou snažit dosáhnout kompromisu ( jedním z řešení je přenechat
panu Milcovi část cesty a část od silnice ke vjezdu xxxxxxxx nechat obecní).
Bod bude znovu projednán na příštím ZO.
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

*

*

*

18) Projednání žádosti o zajištění přístupu k nemovitosti v k.ú. Malé Chvojno
Předsedající předložila k projednání žádost paní xxxxx xxxxxxx o zajištění přístupu k nemovitosti č. 44
v k.ú. Malé Chvojno.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny byly:
Byla vysvětlena historie problému. Obec nechala udělat asfaltovou komunikaci na části pozemku
pozemkového fondu (starosta si neověřil v katastru čí pozemek je). Pozemkový fond prodal celý pozemek,
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který má kategorii travní porost panu xxxxxxxxxxx, který nereaguje na komunikaci s nikým ani se
Štikovými, ani s Obecním úřadem. Bývalý starosta v roce 2017 psal panu xxxxxxxxxxx dopis, ve kterém
vysvětluje situaci a žádá o odkoupení pozemku na kterém je obcí vybudovaná komunikace. Dále nechal
zpracovat (bývalý starosta) pasport komunikací, kde je komunikace zanesena. Probíhá na ní zimní údržba
v rámci možností, protože bývá tato komunikace blokována vraky a stroji pana xxxxxxxxx. xxxxxxx nemají
přístup ke své nemovitosti z veřejného (obecního) pozemku, a kdyby pan xxxxxxxx cestu zatarasil, neměli
by přístup vůbec. V Malém Chvojně bude probíhat revize katastru, v rámci této revize bude chtít katastr
situaci napravit. Problém zavinila obec, obec se musí snažit stav napravit:
Byl domluven následující postup:
Jiřina Bischoffiová osloví městský archiv Ústí nad Labem - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zda je možné
nalézt historické mapy, kde cesta byla jistě vyznačena.
Starostka vyhledá na OÚ všechny podklady a připraví je pro jednání s právníkem. Osloví pana xxxxxxxxx
dopisem s nabídkou na odkoupení části parcely, na které je komunikace. Pokud bude reagovat a
spolupracovat problém bude vyřešen. Pokud nebude reagovat a spolupracovat, bude nutné řešit problém
soudem.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno pověřuje starostku obce k oslovení pana xxxxxxxxx s nabídkou na
odkoupení pozemku a k přípravě podkladů pro jednání s právním zástupcem obce JUDr. Marečkem,
vedoucímu k získání části pozemku na kterém byla vybudována obcí část místní komunikace.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*

*

19) Provozní řád Multifunkčního hřiště
Zastupitelstvu byl předložen provozní řád Multifunkčního hřiště ve Velkém Chvojně. Provozní řád bude
v trvalé formě (na desce) vyvěšen na MF hřišti. Pan Veselý vyrobil rezervační systém, který bude vložen do
stránek obce. Pan Bůžek bude mít vše okolo MF hřiště na starosti, nakoupí sportovní náčiní zatím do
5 000,- Kč. Správce hřiště – paní xxxxxxxxxx , u dotace ÚP na půl úvazku – minimální mzdy.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Provozní řád Multifunkčního hřiště ve Velkém Chvojně.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*

*

20) Rozpočtové opatření č.2/2021
Předsedající předložila k projednání Rozpočtové opatření č. 2/2021.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO byly:
Jiřina Bischoffiová – před jednáním ZO navštívil obecní úřad pan Karel Kováč, který přinesl návrh na
zvýšení ceny zakázky na střechu na Sběrném dvoře, navrhuji do RO přidat navýšení zakázky. Ověřila jsem,
že skutečně ceny za materiál vzrostly. Pan Kováč navyšuje cenu jen za materiál ne za práci.
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Dále je potřeba nakoupit sportovní náčiní pro MF hřiště.
Navrhujeme doplnit RO o částku 100 000 zvýšení rozpočtu na střechu SD a 5000 na sportovní náčiní.
O 105 000 bude poníženo financování.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021 po doplnění.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

21) Diskuze
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu ev. Č. S/050/90011
Starostka přednesla dodatek ke smlouvě o zvýšení ceny likvidace odpadu.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování
odpadu ev. Č. S/050/90011.
Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

*
*
*
Revokace usnesení č. 8 ze dne 22.2.2021
Uvedeným usnesením byl přidělen byt č. 4 v čp. 27 panu xxxxxx xxxxxxxx. Pan xxxxx byt odmítl. Dalším
na řadě byl pan xxxxxxxxxx. Starostka xxxxxxxxxx oslovila, ale ti jí sdělili, že o byt nemají zájem, nejsou
schopni splnit podmínku kauce 3 měsíčních nájmů. Další na řade je paní xxxxxxxxxa pan xxxxxxx. Je
třeba vybrat mezi těmito dvěma žadateli.
Pan xxxxxxx i jeho přítelkyně pracují u pana Milce, jejich dcera chodí do MŠ. Jsou v tíživé bytové situaci
bydlí v podnájmu v Ústí n.L. (protože se museli odhlásit z malého Chvojna, z důvodu že byl prodán dům ve
kterém bydleli – přičemž pan xxxx xxxxxxx nebyl vlastníkem tohoto domu), který jim končí a dojíždějí do
naší obce oba do práce, vozí dceru do školky ve Velkém Chvojně.
Paní xxxxxxxxx zatím bydlí, bude jí nabídnut byt po panu xxxxxxxx.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno revokuje usnesení č. 8 ze dne 22.2.2021
Původní znění:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje pronájem bytu č. 4 v čp. 27 ve Velkém Chvojně panu
xxxxxx xxxxxxxx za podmínek stanovených pravidly o pronájmu obecního bytu.
Nové znění:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje pronájem bytu č. 4 v čp. 27 ve Velkém Chvojně panu
xxxxxxx xxxxxxxxx za podmínek stanovených pravidly o pronájmu obecního bytu.
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Výsledek hlasování: Pro 8
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Fotovoltaická elektrárna - ČEZ
Starostka informuje, že s panem místostarostou absolvovali jednání s ČEZ, který má záměr vystavět na
místě bývalé výsypky nad Chuderovcem (v našem katastru) velkou solární elektrárnu.
Zastupitelé se shodli, že je třeba opatrnosti a zejména domluvit se s obcí Chuderov. Zatím je toto území
nezastavitelné, musel by být záměr zadán do ÚP. Starostka se spojí s obcí Chuderov a zjistí jejich názor.

22) Závěr
Zasedání ukončeno v 19,40 hodin
Zápis byl vyhotoven dne: 31.3.2021
Zapisovatel: Jiřina Bischoffiová……………………….dne…………………………….
Ověřovatelé: Hana Mrázková...………………………..dne…………………………….
Martin Bílek…..………………………..dne……………………………..

Starostka:

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

Přílohy:
-

Revokace usnesení kabiny
Pomníky Velké Chvojno
Ukončení těžby uhlí
Výzva CPI
Výroční zpráva ZŠ
Rozdělení HV ZŠ a MŠ
Prodej části p.p.č. 25/1 v k.ú. Velké Chvojno – žádost
Prodej p.p.č. 80/1 v k.ú. Mnichov – žádost
Pronájem p.p.č. 166/1 v k.ú. Žďár – žádost
Pronájem p.p.č. 188/10 v k.ú. Žďár – žádost
Pronájem části p.p.č. 236/3 v k.ú. Velké Chvojno – žádost
Žádost o zajištění přístupu k nemovitosti
Provozní řád MF hřiště
Aktualizovaný Plán rozvoje 2017-2022
Rozpočtové opatření č. 2/2021
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