Obec Velké Chvojno
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno
Zápis
Z 22. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno,
konaného dne 20.9.2021, od 17:00 hodin.
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 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 13.9.2021 do 20.9. 2021. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluven: Jiřina Bischoffiová, Emil Čejka, Miloslav Kešner, Hana Mrázková
Nepřítomen:
*
*
*
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Martin Bílek a Martin Bůžek Zapisovatelem paní Romana
Veselého. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
Stanovisko nebylo sděleno.
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno určuje ověřovateli zápisu pana Martina Bílka a pana Martina Bůžka
a zapisovatelem pana Romana Veselého.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

3) Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
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 22. Zasedání zastupitelstva obce tak jak byl
navržen:
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1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Kontrola plnění usnesení
5) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene o umístění stavby
č. IP-124011962/001
6) Schválení přístupu Obce Telnice do Mikroregionu Labské skály
7) Poskytnutí bytu pro potřeby Základní školy
8) Žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 327/2 v k.ú. Arnultovice
9) Žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 80/1 v k.ú. Mnichov
10) Žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 154/1 a 148/3 v k.ú. Velké Chvojno
11) Žádost o odkoupení části pozemku č. 74 v k.ú. Luční Chvojno
12) Záměr pronájmu části pozemku č. 234/1 v k.ú. Velké Chvojno
13) Žádost o pronájem částí pozemku p.p.č. 188/10 v k.ú. Žďár
14) Revokace usnesení č. 14, 15 a 16 z 8. zasedání zastupitelstva ze dne 26.9.2019
15) Žádost o návratnou finanční výpomoc – výměna zdroje vytápění
16) Schválení OZV č. 1/2021 – o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
17) Schválení zvýšení nájmů v čp. 13 od 1.11.2021
18) Schválení zimní údržby na roky 2021/2022
19) Schválení smlouvy o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu „Zelená Obec“
20) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4011023/002
21) Odvolání a Jmenování velitele jednotky SDH
22) Schválení střednědobého výhledu na rok 2022-2025
23) Rozpočtové opatření č. 4/2021
24) Diskuse
25) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

4) Kontrola plnění usnesení
Předsedající vyzvala kontrolní výbor k předložení vyhodnocení plnění usnesení z 21. zasedání
zastupitelstva. Plnění usnesení přednesl Jaroslav Vondra.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje prodej p.p.č. 25/4 – ostatní plocha o výměře 39 m2 v k.ú.
Velké
Chvojno
za
smluvní
cenu
50,Kč/m2,
tj.
celkem
1950,-Kč
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s tím že kupní cena bude uhrazena před
podpisem kupní smlouvy, včetně nákladů spojených v souvislosti s prodejem tj. 4000,- Kč za pořízení
geometrického plánu a 2000,- Kč vklad do KN.
Bod byl splněn, záměr byl vyvěšen.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje přidělení bytové jednotky č. 11 v čp. 45 ve Velkém Chvojně
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 1.8.2021.
Bod nebyl splněn, pan Kučera byt odmítl.

Ostatní body programu byly splněny.
Stanovisko sděleno nebylo.
2

Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje vyhodnocení plnění usnesení z 21. zasedání ZO předložené
kontrolním výborem.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti

*

Zdrželi se 0

0

*

*

5) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene o umístění stavby
č. IP-124011962/001
Předsedající předložila k projednání Smlouvu o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
IP-12-4011962/001. Smlouvou se smluvní strany zavazují, že spolu za dále uvedených podmínek uzavřou
vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene podle § 25
odst. 4 energetického zákona.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
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 IP-12-4011962/001.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

6) Schválení přístupu Obce Telnice do Mikroregionu Labské skály
Předsedající předložila ke schválení žádost obce Telnice o přístup do MLS.
Obec Telnice se chce stát členem Mikroregionu Labské skály a podle stanov tento krok musí schválit ZO
všech členských obcí.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje přistoupení Obce Telnice do Mikroregionu Labské skály
s účinností od 1.1.2022.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*
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*

7) Poskytnutí bytu pro potřeby Základní školy
Předsedající předložila ke schválení žádost Základní školy Velké Chvojno o poskytnutí nájemního bytu pro
potřebu a využití Základní školou od 1.9.2021.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi: Pan Vondra uvedl, že by měl ve škole bydlet maximálně
školník. Všichni souhlasí. Předsedající ještě oznamuje, že by škola měla mít separační místnost pro
respiračně nemocné děti. Separační místnost by měla mít samostatný záchod. Co ve škole není možné nikde
jinde udělat.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje žádost Základní školy Velké Chvojno o poskytnutí
nájemního bytu pro potřeby Základní školy od 1.9.2021.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

8) Žádost o odkoupení pozemku č. 327/2 v k.ú. Arnultovice
Předsedající sdělila, že se jedná o žádost z předchozího zastupitelstva, která byla odložena. Vzhledem
k tomu, že pan Bůžek odstoupil od koupi pozemku, nebude žádost dále projednávána.

*

*

*

9) Žádost o odkoupení pozemku č. 80/1 v k.ú. Mnichov
Předsedají předložila k projednání a schválení žádost o odkoupení pozemku č. 80/1 v k.ú. Mnichov –
žadatelkou je paní xxxxx xxxxxxxxxxx, pan xxxxx xxxxx a pan xxx xxxx (Odložené žádosti z minulého
zastupitelstva).
Zastupitelé se účastnili místního šetření, kdy si pozemek prohlédli. Při šetření převládl názor pozemek
neprodávat, vzhledem k cestě a případně jeho část nabídnout k pronájmu s tím, že na pronajatém pozemku
nebudou postaveny žádné trvalé stavby a nájemce si pronajatou část pozemku oplotí ( mimo cestu), aby byl
zabezpečen pohodlný průjezd k parcelám za pozemkem.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Další připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno neschvaluje záměr prodeje pozemku ppč. 80/1 v k.ú, Mnichov
ukládá starostce informovat o tomto rozhodnutí zájemce.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení 7 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

a

*

*

10) Žádost o odkoupení pozemků p.p.č. 154/1 a 148/3 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost o odkoupení pozemků č. 154/1 a 148/3 v k.ú. Velké
Chvojno – žadatelkou je paní xxxx xxxxxxxx za účelem zpřístupnění pronajatého pozemku, pastvy a údržby
pronajatého pozemku, rekultivace odkoupených pozemků. (Odložený bod z minulého zastupitelstva)
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Zastupitelé uspořádali místní šetření, kdy převládl názor tyto pozemky neprodávat. Vodoteč vyčistit na
náklady obce.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno neschvaluje záměr odprodat pozemky č. 154/1 a 148/3 v k.ú. Velké
Chvojno a ukládá starostce informovat žadatelku.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení 8 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

.
*

*

*

11) Záměr prodeje části p.p.č. 74 v k.ú. Luční Chvojno
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost o odprodej části pozemku p.p.č. 74 v k.ú. Luční
Chvojno – žadatelem je pan xxxxx xxxxxx. (Odložený bod z minulého zastupitelstva)
Zastupitelé uspořádali místní šetření, kdy převládl názor předmětný pozemek odprodat.
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. 74 v k.ú. Luční Chvojno a ukládá
starostce zveřejnit záměr prodeje na úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

12) Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 234/1 v k.ú. Velké Chvojno
Předsedající předložila k projednání a schválení žádosti o pronájem pozemku p.p.č. 234/1 v k.ú. Velké
Chvojno – žadateli jsou pan xxxxxx xxxxxxxx, pan xxxxx xxxxx a paní xxxx xxxxxxxxxxxx.
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. 234/1 v k.ú. Velké Chvojno a
ukládá starostce zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*
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13) Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 188/10 v k.ú. Žďár
Předsedající předložila k projednání a schválení žádosti o pronájem pozemku p.p.č. 188/10 v k.ú. Žďár u
Velkého Chvojna – žadateli jsou paní xxxxxxxxx xxxxxxxxx a paní xxxxxx xxxxxxxx.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Zastupitelé provedli místní šetření, kde převládl názor předmětný pozemek neprodávat ani nepronajímat.
Je nejprve nutné, aby se obě žadatelky domluvily. Předsedající oznamuje, že obě žadatelky souhlasí
s pronájmem, kdy pozemek bude rozdělen na polovic.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
a)Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 188/10 v k.ú. Žďár u Velkého
Chvojna a ukládá starostce zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce a elektronické úřední desce
Obecního úřadu.
b) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 188/10 v k.ú. Žďár u Velkého
Chvojna a ukládá starostce zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce a elektronické úřední desce
Obecního úřadu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

14) Revokace usnesení č. 14, 15 a 16 z 8. zasedání zastupitelstva ze dne 26.9.2019
Předsedající předložila ke schválení revokaci usnesení č. 14, 15 a 16 z 8. zasedání zastupitelstva ze dne
26.9.2019.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo revokuje usnesení z 8. zasedání zastupitelstva ze dne 26.9.2019
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr odkoupení p.p.č. 352/12 v k.ú. Žďár od Státního
pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha do vlastnictví obce Velké Chvojno a pověřuje
starostku jednáním s vlastníkem výše uvedeného pozemku.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr odkoupení p.p.č. 352/14 v k.ú. Žďár od Státního
pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha do vlastnictví obce Velké Chvojno a
pověřuje starostku jednáním s vlastníkem výše uvedeného pozemku.
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Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr odkoupení p.p.č. 352/16 v k.ú. Žďár od Státního
pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha do vlastnictví obce Velké Chvojno a
pověřuje starostku jednáním s vlastníkem výše uvedeného pozemku.
Na znění:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje záměr bezúplatného převodu p.p.č. 352/12, 352/14, 352/16 v
k.ú. Žďár u Velkého Chvojna od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha do
vlastnictví Obce Velké Chvojno a pověřuje starostku jednáním s vlastníkem výše uvedených pozemků.

Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

15) Žádost o návratnou finanční výpomoc – výměna zdroje vytápění
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost o finanční výpomoc – výměna zdroje vytápění,
žadatelem je pan xxxxx xxxxxx.
SFŽP byla poskytnuta dotace 1 200 000 na kotlíkové půjčky – 1 000 000 byl již žadatelům rozpůjčován,
zbylo 200 000. Panu xxxxxxxxx byla schválena dotace od Ústeckého kraje na výměnu kotle za tepelné
čerpadlo. Podal řádnou žádost.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje žádost pana xxxxxx xxxxxxxx, bytem xxxx xxxxxxx xx, 400
02 Ústí nad Labem o návratnou finanční výpomoc – výměna zdroje vytápění z Programu obce Velké
Chvojno pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná
paliva v rámci programu Kotlíkové dotace v ústeckém kraji – 4 výzva
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

16) Schválení OZV č. 1/2021 – o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Předsedající předložila k projednání a schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
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Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Velké Chvojno
č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností od
1.1.2022.
b) Zastupitelstvo obce Velké Chvojno ukládá starostce zajistit ve spolupráci s ostatními zastupiteli
informování občanů o zavedeném poplatku a organizaci svozu odpadu pro rok 2022.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

17) Schválení zvýšení nájmů v čp. 13 od 1.11.2021
Předsedající předložila k projednání a schválení zvýšení nájemného v nově zatepleném bytovém domě čp.
13 ve Velkém Chvojně.
Starostka seznámila přítomné s návrhem zvýšit nájemné v důsledku investice obce do zateplení o 20%
současné částky za m2. Možnost by byla uplatnit do nájmů až 10% vynaložení investice, což by bylo pro
nájemníky nemyslitelné a nechceme touto cestou jít. Zvýšení tedy bude na 30,- Kč/m2. Další zvýšení bude
za tři roky ( podle zákona).
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje zvýšení nájemného ve výši 30,- Kč/m2 v nově zatepleném
bytovém domě čp. 13 ve Velkém Chvojně od 1.11.2022.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

18) Schválení zimní údržby na roky 2021/2022
Předsedající předložila k projednání a schválení nabídku na provádění zimní údržby místních komunikací.
Konstatovala, že byla podány nabídka a to od pana Romana Bucka a Jana Šofra.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Předsedající rozbalila obálky, kde byly nabídky. Pan Bucek má cenu 850 Kč + DPH , pan Šofr není plátcem
DPH a má nabídku 800,-Kč. Navrhuje vybrat nabídku Jana Šofra.
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje výběr nabídky pana Jana Šofra na provádění zimní údržby
místních komunikací na rok 2021/2022 a ukládá starostce uzavřít smlouvu s poskytovatelem.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*
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19) Schválení smlouvy o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu „Zelená Obec“
Předsedající předložila k projednání a schválení smlouvu o zřízení místa zpětného odběru odpadních
elektrozařízení a odpadních baterií nebo akumulátorů od konečných uživatelů.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje smlouvu o zřízení místa zpětného odběru s firmou REMA
Systém, a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 1667/64, 140 00 Praha, IČO: 64510263.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

20) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4011023/002
Předsedající předložila k projednání a schválení smlouvu č. IP-12-4011023/002, Malé Chvojno p.p.č. 53 –
OM. Předmětem smlouvy je zřídit ve prospěch oprávněné osoby věcné břemeno podle § 25 odst. 4
energetického zákona.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Velké Chvojno schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-124011023/002 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

21) Odvolání a jmenování velitele jednotky SDH
Předsedající informuje o odvolání pana Tomáše Proška a jmenování pana Františka Musila, jako velitele
jednotky SDH.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno bere na vědomí informaci o odvolání Tomáše Proška a jmenování
Františka Musila velitelem jednotky SDH.
*

*

*

22 ) Schválení střednědobého výhledu na rok 2022-2025
Předsedající předložila k projednání a schválení Rozpočtový výhled na r. 2022-2025.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Rozpočtový výhled na r. 2022-2025.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

23) Rozpočtové opatření č. 4/2021
Předsedající předložila k projednání a schválení Rozpočtové opatření č. 4/2021.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi: Všem je vysvětleno rozpočtové opatření. Nikdo nemá námitek.
Návrh rozpočtového opatření projednal Finanční výbor obce.
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021, tak jak bylo předloženo.

Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 20 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

*

*

*

24) Diskuse
a) Odstoupení od dotace ze SZIF na klubovnu v KD Velké Chvojno.
Žádost byla podána v dubnu 2020, kdy začala omezení v důsledku Covidu.
Dohoda o udělení dotace byla podepsána v prosinci 2020. V rámci přípravy se objevil problém se
septikem uvnitř KD, bylo nutné řešit jakým způsobem se provede položení kanalizace. Mezitím
vzrostly ceny materiálu a nevejdeme se už do rozpočtu, který se sestavoval při podání žádosti o
dotaci. Navrhujeme od dotace odstoupit, část prací si udělat pomocí vlastních (našich pracovníků) a
na vybavení podat žádost o dotaci znovu v další výzvě MAS .
Návrh usnesení
Zastupitelstvo Obce Velké Chvojno schvaluje odstoupení od dotace na projekt Klubovna pro spolky a
kulturní aktivity obce z Programu rozvoje venkova – výzva č. 5 MAS Labské skály.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 21 bylo schváleno.

Proti

Zdrželi se

b) Revokace usnesení č. 12 z 21. zasedání zastupitelstva ze dne 23.6.2021
Předsedající oznámila, že před zastupitelstvem byl na prohlídce bytu pan xxxxx, který podal žádost
v letošním roce a rád by se nastěhoval. Je informován o kauci atp.
Navrhuje pronajmout byt panu xxxx xxxxxxxx. Výběr nájemce odpovídá kritériím, které si obec
stanovila.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu revokace usnesení:
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Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje přidělení bytové jednotky č. 11 v čp. 45 ve Velkém Chvojně
xxxxxxx xxxxxxxx od 1.8.2021.
Na znění
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje přidělení bytové jednotky č. 11 v čp. 45 ve Velkém Chvojně
xxxx xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx x xxx, okr. Ústí nad Labem od 1.10.2021.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 22 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

c) Kabiny
Pan Bílek kontaktoval národní agenturu a zjistil, že národní agentura potřebuje souhlas
zastupitelstva, že bude z 30% nákladů na výstavbu nových kabin brát z vlastního rozpočtu.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno prohlašuje, že má zajištěn vlastní podíl obce na financování akce
„Sportovní areál Velké Chvojno – objekt klubovny a šaten" min. ve výši 30% nákladů (celkových
způsobilých výdajů) akce.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 23 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti

d) Informace o výměny kanalizační trubky
Předsedající oznámila, že u BD č. 13 je problém s dešťovou kanalizací. Pan Vondra navrhuje
kontaktovat pana Balcara, pana Bishoffiho, Dn Servis a Kanalizace-ul.
e) Předsedající sděluje výsledky výběrového řízení na zateplení bytového domu ve Velkém Chvojně
č.p. 27 - výběrové řízení vyhrála firma Zámečnictví Jarolímek s.r.o.
25) Závěr
Zasedání ukončeno 19.47
Zápis byl vyhotoven dne: 27.9.2021

Zapisovatel:

Roman Veselý…….……………………….dne………………………………

Ověřovatelé:

Bc. Martin Bůžek...………………………..dne……………………………..
Martin Bílek…..…….……………………..dne……………………………..

Starostka:

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

Smlouva o smlouvě budoucí IP-12-4011962/001
Žádost o poskytnutí bytu pro potřeby školy
Žádost o odkoupení pozemků v k.ú. Arnultovice
Žádosti o odkoupení pozemku č. 80/1 v k.ú. Mnichov
Žádost o odkoupení pozemků č. 154/1 a 148/3 v k.ú. Velké Chvojno
Žádost o odkoupení pozemku 74/1 v k.ú. Luční Chvojno
Žádosti o pronájem části p.p.č. 234 v k.ú. Velké Chvojno
Žádosti o pronájem pozemku č. 188/10
Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-4011023/002
Smlouva o zřízení místa zpětného odběru
Návrh střednědobého výhledu 2022-2025
Návrh rozpočtového opatření č. 4/2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
Žádost o návratnou finanční výpomoc – kotlíkové půjčky
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