Obec Velké Chvojno
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno
Zápis
Z 21. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno,
konaného dne 23.6.2021, od 17:18 hodin.
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:18 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 16.6.2021 do 24.6. 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: Miloslav Kešner, Jiřina Bischoffiová, Hana Mrázková
Nepřítomen: Emil Čejka
*
*
*
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Martina Bůžka a pana Martina Bílka. Zapisovatelem pana
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.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

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 a navrhla doplnění.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Stanovisko bylo sděleno: předsedající navrhuje přidat body:
- Podání žádosti o dotaci do POV na opravu požární nádrže ve Velkém Chvojně
- Žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ
- Schválení smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje program 21. Zasedání zastupitelstva obce tak jak byl
navržen a doplněn:
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1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Kontrola plnění usnesení
5) Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky obce
6) Schválení protokolu č. 1 Mateřské školy Domeček Velké Chvojno, o výsledku veřejnosprávní
kontroly
7) Schválení protokolu č. 2 Základní školy Velké Chvojno, o výsledku veřejnosprávní kontroly
8) Schválení smlouvy o přezkoumání hospodaření obce k 31.12.2021
9) Souhlas se zapojením a předfinancováním projektu EU Šablony III – ZŠ Velké Chvojno
10) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-4005915/01, UL – Velké
Chvojno, kabelizace NN
11) Žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 327/2 v k.ú. Arnultovice
12) Žádost o odkoupení pozemku p.p.č. 80/1 v k.ú. Mnichov
13) Žádost o odkoupení pozemků p.p.č. 154/1 a 148/3 v k.ú. Velké Chvojno
14) Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 188/10 v k.ú. Žďár
15) Schválení prodeje části p.p.č. 25/1 (25/4) v k.ú. Velké Chvojno
16) Záměr prodeje části p.p.č. 74 v k.ú. Luční Chvojno
17) Přidělení bytu č. 11 v čp. 45 ve Velkém Chvojně
18) Zadávací dokumentace na výběrové řízení zateplení čp. 27
19) Zadání výběrového řízení na rekonstrukci školní kuchyně
20) Doplnění žádosti na spolufinancování cíle II. u kotlíkových půjček
21) Žádost o finanční příspěvek na Linku bezpečí
22) Podání žádosti o dotaci do POV na opravu požární nádrže ve Velkém Chvojně
23) Žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ
24) Schválení sídla FKA Velké Chvojno na adrese Obce Velké Chvojno
25) Schválení smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru
26) Rozpočtové opatření č. 3/2021
27) Diskuse
28) Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

4) Kontrola plnění usnesení
Předsedající vyzvala kontrolní výbor k předložení vyhodnocení plnění usnesení z 20. zasedání
zastupitelstva. Plnění usnesení přednesla předsedající Markéta Vaňáčová.
Usnesení č. 11
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.
Bod byl splněn, záměr byl vyvěšen.
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Usnesení č. 12
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.
Bod byl splněn, záměr byl vyvěšen.
Usnesení č. 13
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 manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 1.4.2021.
Bod byl splněn, smlouva byla podepsána.
Usnesení č.14
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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 1.4.2021.
Bod byl splněn, smlouva byla podepsána.
Usnesení č. 15
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.
Bod byl splněn
Konzultováno bylo s JUDr. Vejlupkem z Chuderova, kde byl ověřen právní názor JUDr. Marečka
Že nelze docílit odprodeje pozemku jinak než domluvou s p. xxxxxxxxxx. Problém byl projednán
s katastrem nemovitostí a s pořizovatelkou ÚP. Jiná možnost ani soudní není. Starostka napsala p. S.
žádost o odkoupení.
Usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje pronájem bytu č. 4 v čp. 27 ve Velkém Chvojně
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za podmínek stanovených pravidly o pronájmu obecního bytu.
Bod byl splněn, byt byl pronajmut.

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 20. zasedání ZO předložené
kontrolním výborem.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti

*

Zdrželi se 0

0

*
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*

5) Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky obce
Předsedající předložila ke schválení zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky
obce Velké Chvojno za rok 2020. Zpráva předložena v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje hospodaření Obce Velké Chvojno za rok 2020 a „Zprávu
nezávislého auditora o ověření účetní závěrky o výsledcích přezkoumání hospodaření ke 31.12.2020 Obce
Velké Chvojno“.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti 0

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje závěrečný účet obce a účetní závěrku za rok 2020 bez
výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*

*

6) Schválení protokolu č. 1 Mateřské školy DOMEČEK o výsledku veřejnosprávní kontroly a účetní
závěrky příspěvkové organizace.
Předsedající předložila ke schválení závěrku Mateřské školy Domeček za rok 2020 a závěrečný účet
příspěvkové organizace za rok 2020.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje protokol č. 1 Mateřské školy Domeček Velké Chvojno o
výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2020 a účetní závěrku příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*
*
*
7) Schválení protokolu č. 2 Základní školy Velké Chvojno o výsledku veřejnosprávní kontroly a účetní
závěrky příspěvkové organizace.
Předsedající předložila ke schválení závěrku Základní školy Velké Chvojno za rok 2020 a závěrečný účet
příspěvkové organizace za rok 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 protokol č. 2 Základní školy Velké Chvojno o výsledku
veřejnosprávní kontroly za rok 2020 a účetní závěrku příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti

Zdrželi se 0

0

*

*

*

8) Schválení smlouvy o provedení účetní závěrky za rok 2021
Předsedající předložila k projednání Smlouvu o provedení auditu účetní závěrky a vykonání přezkoumání
hospodaření za rok 2021 s firmou Auditor ADaKa s.r.o., se sídlem Veleslavínova 1957/10, 400 11 Ústí nad
Labem. Smlouva předložena v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi: Předsedající oznámila, že s touto firmou už obec spolupracuje
několik let a navrhuje smlouvu schválit.
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje uzavření Smlouvy o provedení auditu účetní závěrky a
vykonání hospodaření za rok 2021 s firmou Auditor ADaKa s.r.o, se sídlem Veleslavínova 1957/10, 400
11 Ústí nad Labem a pověřuje starostku jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

9) Souhlas se zapojením a předfinancováním projektu EU Šablony III – ZŠ Velké Chvojno
Předsedající předložila ke schválení žádost ZŠ Velké Chvojno o možnost předfinancování projektu EUMŠMT- Výzva č. 02_20_080 Šablony III.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi: Předsedající sdělila, že škola již po několikáté žádá o tuto dotaci
a navrhuje toto usnesení schválit.
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje žádost Základní školy Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace se zapojením a předfinancováním projektu EU-MŠMT – Výzva č. 02_20_080
Šablony III.
Výsledek hlasování: Pro
5
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Zdrželi se

Proti 0

*

*

0

*

10) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-4005915/01, UL – Velké
Chvojno, kabelizace NN
Předsedající předložila k projednání Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-4005915/01
UL- Velké Chvojno, kabelizace NN. Obsahem věcného břemene je právo Oprávněné umístit, provozovat,
opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech, provádět jeho obnovu,
výměnu a modernizaci, a povinnost Povinné výkon těchto práv strpět.
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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 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-124005915/01 UL-Velké Chvojno, kabelizace NN a pověřuje starostku jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Proti

*

0

*

Zdrželi se

0

*

11) Žádost o odkoupení pozemku č. 327/2 v k.ú. Arnultovice
Předsedající předložila k projednání a schválení žádost o odkoupení části pozemku č. 327/2 v k.ú.
Arnultovice za účelem malochovu včel, vybudování včelína a malého arboreta. Žadatelem je xxx xxxxxx
xxxxx.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi: Předsedající navrhuje, aby tento záměr byl projednán na dalším
zastupitelstvu. Jelikož nejsou přítomni všichni zastupitelé, kteří by se mohli k záměru vyjádřit. Všichni
zastupitelé souhlasí.
Bod je odložen do dalšího jednání zastupitelstva.
*

*

*

12) 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 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, za účelem zahrady k rekreaci (odložená žádost z minulého
zastupitelstva) a nová žádost xxxx xxxxxx xxxxxx (již dříve podával žádosti o odkoupení, které mu byly
zamítnuty).
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi: Martin Bílek navrhuje, aby se tento pozemek dal spíše do
pronájmu, jelikož se bojí, že by se s tímto pozemkem obchodovalo. Navrhuje nabídnout k pronájmu.
Bod je odložen do dalšího jednání zastupitelstva.
*

*

*

13) 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 xxxx xxxx xxxxxxxx za účelem zpřístupnění pronajatého pozemku, pastvy a
údržby pronajatého pozemku, rekultivace odkoupených pozemků.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi: Předsedající navrhuje, aby tento bod byl přeložen na další
zastupitelstvu, aby se mohli vyjádřit všichni zastupitelé. Zastupitelé souhlasí.
Bod je odložen do dalšího jednání zastupitelstva.
*

*
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*

14) 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 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (žádost byla projednávána na minulém ZO a
byl vyvěšen záměr pronájmu) a xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi: Prozatím se nebude schvalovat pronájem a rozhodne se na
příštím zastupitelstvu. Starostka se sejde společně se zájemkyněmi a domluví se na kompromisu.
Bod je odložen do dalšího jednání zastupitelstva.

*

*

*

15) Schválení prodeje části p.p.č. 25/1 (25/4) v k.ú, Velké Chvojno
Předsedající předložila ke schválení prodej části p.p.č. 25/1 v k.ú. Velké Chvojno. Žadatelkou je xxxx xxxx
xxxxxxxxxxx. Na předchozím zasedání byl schválen záměr prodeje, parcela byla oddělena a vznikla nová
parcela č. 25/1 o výměře 39 m2.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje prodej p.p.č. 25/4 – ostatní plocha o výměře 39 m2 v k.ú.
Velké
Chvojno
za
smluvní
cenu
50,Kč/m2,
tj.
celkem
1950,Kč
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
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.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*

*

16) 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 xxx xxxxx xxxxxx.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi: Po společném jednání se zúčastnění domluvili, že bod se odloží
do příštího jednání zastupitelstva a projednají případné věcné břemeno, kdyby v budoucnu došlo
k odkanalizování Lučního Chvojna.
Bod je odložen do dalšího jednání zastupitelstva.
*

*

*

17) Přidělení bytu č. 11 v čp. 45 ve Velkém Chvojně
Předsedající předložila k projednání a schválení žádosti o pronájem bytové jednotky č. 11 v čp. 45.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi: Předsedající oznámila, že na malé byty je málo žádostí. Nejvíce
bodů na přidělení bytu měl xxx xxxxxx xxxxxx z Velkého Chvojna.
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
7

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje přidělení bytové jednotky č. 11 v čp. 45 ve Velkém Chvojně
xxxxxxxxx xxxxxxxx od 1.8.2021.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

0

*

*

Zdrželi se 0

*

18) Zadávací dokumentace na výběrové řízení zateplení čp. 27
Předsedající předložila k projednání a schválení zadávací dokumentaci k výběrovému řízení zateplení
čp. 27 ve Velkém Chvojně.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi: Předsedající dáva k nahlednutí zadávací dokumentaci
zastupitelům. Zastupitelé nemají námitek k zadávací dokumentaci. Pan Vondra se dotazuje, proč má vždy
vyhrát výběrové řízení nejlevnější nabídka. Předsedající mu sděluje, že jsou to veřejné finance, že vždy musí
vyhrát nejlevnější nabídka. Předsedající navrhuje 5 firem na zateplení, které ji byli doporučeny. 1. Pražská
stavební, s.r.o., HTEEC Service s.r.o., RENOMAT s.r.o., Severočeské stavby, s.r.o., Zámečnictví Jarolímek s.r.o..
Dotazuje se všech přítomných, zda neznají ještě nějakou firmu k oslovení. V této době je těžké sehnat dobrou firmu.
Zastupitelé souhlasí s výběrem. Pan Vondra sděluje, že většinu firem zná a souhlasí.

Jiné připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
A) Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení s názvem „Zateplení Velké
Chvojno 27 – stavební práce“ a pověřuje administrátora Mgr. Miloslava Hýska (IČO: 872 61 707)
administrací výběrového řízení. Zároveň ZO pověřuje starostku obce Markétu Vaňáčovou podpisem
zadávací dokumentace a pověření pro Mgr. Miloslava Hýska k úkonům souvisejícím s tímto výběrovým
řízením.
B) Zastupitelstvo obce schvaluje seznam potenciálních zhotovitelů – účastníků výběrového řízení
„Zateplení Velké Chvojno 27 – stavební práce“, kteří budou osloveni v rámci výzvy k podání nabídek
a)

1. Pražská stavební, s.r.o. (IČO: 290 11 671)

b)

HTEEC Service s.r.o. (IČO: 291 39 619)

c)

RENOMAT s.r.o. (IČO: 627 42 159)

d)

Severočeské stavby, s.r.o. (IČO: 273 28 350)

e)

Zámečnictví Jarolímek s.r.o. (IČO: 287 15 268)

C) Zastupitelstvo obce určuje tyto členy hodnotící komise: Martin Bůžek, Roman Veselý, Martin
Bílek, Vaňáčová Markéta, Kamil Bouchner. Náhradník Jaroslav Vondra, Miloslav Kešner.
D) Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostku obce Markétu Vaňáčovou, aby v návaznosti na
výsledek hodnocení nabídek a doporučení hodnotící komise, podepsala s vítěznou firmou smlouvu
o dílo.
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Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

19) Zadání výběrového řízení na rekonstrukci školní kuchyně
Předsedající předložila ke schválení zadání výběrového řízení na rekonstrukci školní kuchyně.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Předsedající dáva k dispozici zadávací dokumentaci
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
A) Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení výběrového řízení realizovaného Základní školou, Velké
Chvojno, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ve veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu
ust. § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávané mimo režim dle ust. §
31 zákona, zadávané dle „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek, Obec Velké Chvojno“ – VZMR limit
4, v souladu s dokumentem „Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na
období 2014 – 2020“ způsobem cenového marketingu trhu, na stavební práce „Rekonstrukce školní
kuchyně“. Zakázka je součástí projektu „Rekonstrukce školní kuchyně“ spolufinancovaného ze zdrojů
Evropské unie v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.
B) Zastupitelstvo obce schvaluje obsah Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace.
C) ZO pověřuje ředitelku Základní školy zajištěním organizace zadávacího řízení firmou Eurokom plus,
s.r.o, IČ 24698172.
D) Zastupitelstvo obce schvaluje seznam potenciálních zhotovitelů – účastníků výběrového řízení
„Rekonstrukce školní kuchyně“, kteří budou osloveni v rámci výzvy k podání nabídek
a)

Soskon s.r.o. ( IČO: 27312119)

b)

Bytostav s.r.o.

c)

RENOMAT s.r.o. (IČO: 627 42 159)

d)

STAVEX č+b, s.r.o. (IČO: 43222528)

e)

Zámečnictví Jarolímek s.r.o. (IČO: 287 15 268)

f)

JKN stavby s.r.o.

( IČO:25040472)

( IČO:287 45 400)

E) Zastupitelstvo obce určuje tyto členy hodnotící komise: Markétu Vaňáčovou, Alenu Martinkovou,
Petru Procházkovou Stupkovou, Jaroslava Vondru, Romana Veselého. Náhradníci Martin Bílek, Martin
Bůžek.
F)Zastupitelstvo obce dále pověřuje ředitelku školy Alenu Martinkovou, aby v návaznosti na výsledek
hodnocení nabídek a doporučení hodnotící komise, podepsala s vítěznou firmou smlouvu o dílo.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*
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20) Doplnění žádosti na spolufinancování cíle II u kotlíkových půjček
Předsedající předložila k projednání a schválení doplnění žádosti na spolufinancování cíle II. u kotlíkových
půjček.
Nyní máme v žádosti, že částku kterou nám lidé vrátí s poskytnutých půjček na kotle využijeme na
spolufinancování zateplení základní školy. Žádost na zateplení ZŠ ještě nebyla schválena. Byli jsme
vyzvání Státním fondem životního prostředí, abychom v tom případě podali žádost o změnu s doplněním
dalšího projektu, na který by šla částka využít. Pokud bychom to neudělali museli bychom ji vrátit.
Navrhujeme tedy udělat změnu žádosti a doplnit projekt na Zateplení čp. 27.
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 změnu žádosti na kotlíkové půjčky a to doplnění žádosti
na spolufinancování cíle II. u kotlíkových půjček o projekt Zateplení Velké Chvojno 27.
b) pověřuje II. místostarostku Jiřinu Bischoffiovou administrací změny a jejím podáním na SFŽP do
konce června 2021.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

21) Žádost o příspěvek na Linku bezpečí
Předsedají předložila k projednání žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi: Předsedající sděluje, že každý rok dáváme sponzorský dar na
Linku bezpečí. Vondra se ptá kolik dětí volá z této obce na linku bezpečí. Předsedající konstatuje, že toto se
nedozvíme už jen pro ty děti, že volají je to těžké. Bílek navrhuje dát sponzorský dar 3000,- Všichni
souhlasí.
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje podporu Linky bezpečí, z.s. ve výši 3000,-.. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

22) Podání žádosti o dotaci do POV na opravu požární nádrže ve Velkém Chvojně
Ústecký kraj vyhlásil dotace POV - navrhujeme podat žádost na opravu požární nádrže ve Velkém
Chvojně. Žádost se musí podat do 12.7.2021. Zjistíme kolik by stálo dostavění zídky a vyčištění. Osadí se
zábradlím v přírodním stylu. V minulém roce jsme dostali dotaci na kabely na VO – uvidíme jestli nám
dají. Podání a napsání žádosti nebude nic stát – udělá Bischoffiová. Ruční dočištění přislíbili hasiči.
Prostranství nad nádrží rybníčkem osadíme dřevěnými sochami medvěd a sova.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje podání žádosti o dotaci do POV Ústeckého kraje - Oprava
požární nádrže a pověřuji místostarostku Jiřinu Bischoffiovou jejím zpracováním a podáním.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*

*

23) Žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ
Předsedající předložila ke schválení žádost ředitelky ZŠ Velké Chvojno o povolení výjimky z počtu žáků
v ZŠ Velké Chvojno podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, a § 4 vyhlášky
č. 47/2005 Sb., o základním vzdělávání pro případ, že by došlo k poklesu žáků.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi: Předsedající oznamuje, že se navyšuje počet žáků každým
rokem a věří, že příští rok nebude třeba potřeba jít do této vyjímky.
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje výjimku z počtu žáků v Základní škole Velké Chvojno
od 1.9.2021 pro školní rok 2021-2022.
Výsledek hlasování: Pro
5
Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Proti 0

*

*

*

24) Schválení sídla FKA Velké Chvojno na adrese Obce Velké Chvojno
Předsedající předložila k projednání a schválení umístění sídla FKA Velké Chvojno na adresu Obce Velké
Chvojno, Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno – z důvodu zápisu FKA do obchodního rejstříku (soud
si to vyžaduje).
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi: Toto je potřeba, aby fotbalisti měli sídlo.
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje umístění sídla FKA Velké Chvojno na adresu Obce Velké
Chvojno, Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

25) Schválení smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru
Předsedající předložila k projednání a schválení smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru
výrobků s ukončenou životností. Smlouva je předložena v tisku.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi:
Sděluje, že se jedná o umístění nádoby určené pro zpětný odběr odpadních elektrozařízení pocházející
z domácností a odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů.
Připomínky členů ZO sděleny nebyly.
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Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje smlouvu o zřízení veřejného 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. 20 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

26) Rozpočtové opatření č. 3/2021
Předsedající předložila k projednání a schválení Rozpočtové opatření č. 3/2021.
Předsedající otevírá k tomuto bodu diskusi: Všem je vysvětleno rozpočtové opatření. Nikdo nemá námitek.
Připomínky členů ZO sděleny nebyly:
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Velké Chvojno schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021, tak jak bylo předloženo..

Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 21 bylo schváleno.

Proti 0

*

*

Zdrželi se 0

*

27) Diskuse
a) Předsedající informuje o kozí dráze.
Předsedající sděluje, že by měly vlaky vyjet již od 3.7.2021 a sama nevěří, že vyjedou. V tomto
roce je 150 let výročí této dráhy a ráda by, kdyby kozí dráha byla zachována. Informuje, že
kdyby byla cyklostezka místo této dráhy tak by obec musela hradit náklady na provoz.
Zastupitelé jsou spíše pro zachování dráhy.
b) Pan Bílek konstatuje, že v Mnichové se lidé stěžují na údržbu zeleně. Předsedající oznamuje, že
je nedostatek lidí a tráva roste v tomto roce rychleji. Předsedající říká, že i ona sama občas
poseká v obci když je třeba. Pan Bůžek říká, že zaměstnanci mají i plno práce okolo.
Předsedající oznamuje, že nejvíce se seká ve Velkém Chvojně jelikož je zde lékař, pošta, škola,
školka a jiné..
c) Pan xxxxx se ptá na volný byt, oznamuje, že žádost již podal. Ale je ve špatné situaci, kde si
našel přítelkyni která má syna a není pro ně možné bydlet v malém bytě 1+1. Rád by zde v obci
zůstal, ale jestli se situace nezlepší byl by nucen jít do Ústí nad Labem, kam by nechtěl. Rád by
zde bydlel dál a dál by byl v obci dobrovolným hasičem. Předsedající oznamuje, že v tuto chvíli
nemá žádný volný byt. Pan xxxxx oznamuje, že se stěhuje z bytu paní xxxxxxxx a že by tento
byt dal na jeho náklady do pořádku elektriku, rozvody vody, kuchyň a koupelnu. Předsedající
oznamuje, že o této skutečnosti ví, ale nemůže počítat s volným bytem, když ho paní xxxxxxxxx
ještě nevrátila. Může se stát cokoliv.
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28) Závěr
Zasedání ukončeno 19:24.hod
Zápis byl vyhotoven dne: 28.6.2021

Zapisovatel:

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

Ověřovatelé:

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

Starostka:

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

Přílohy:
-

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MŠ
Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ZŠ
Smlouva o přezkoumání hospodaření obce k 31.12.2021
Žádost o souhlas se zapojením a předfinancováním projektu EU Šablony III
Smlouva o zřízení věcného břemene IE-12-4005915/01
Žádost o odkoupení pozemku č. 327/2 v k.ú. Arnultovice
Žádost o odkoupení pozemku č. 80/1 v k.ú. Mnichov (2. žádosti)
Žádost o odkoupení pozemků č. 154/1 a 148/3 v k.ú. Velké Chvojno
Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 188/10 v k.ú. Žďár (2. žádosti)
Žádost o odkoupení části p.p.č. 25/1 v k.ú. Velké Chvojno
Žádost o odkoupení p.p.č. 74 v k.ú. Luční Chvojno
Žádost o finanční příspěvek na Linku bezpečí
Rozpočtové opatření č.3/2021
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