Výpis z usnesení
z 7. Zastupitelstva Obce Kvasiny,
konaného dne 18.11. 2019, od 19.00 hodin

Usnesení č. 1/7/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Kvasiny schvaluje program 7. zasedání Zastupitelstva
Obce Kvasiny:
I.
Schválení programu zasedání
II.
Kontrola plnění usnesení
III.
Územní plán
IV.
Vyhlášky obce
- Vyhláška o odpadech
- Vyhláška o místním poplatku ze psů
V.
Majetkoprávní smlouvy
- Prodej pozemku – Královéhradecký kraj
VI.
Dotační programy
VII.
Rozpočtové opatření
VIII. Různé, diskuse
Výsledek hlasování: Pro:
12
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/7/2019 bylo schváleno.

Usnesení č. 2/7/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo Obce Kvasiny bere na vědomí kontrolu plnění usnesení
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/7/2019 bylo schváleno.

Usnesení č. 3/7/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo Obce Kvasiny souhlasí s prověřením požadavku, který byl předložen
navrhovatelem Tomášem Kvíčerou,
Hradec Králové,
který navrhuje změnu využití plochy pozemku p. č. 5001, trvalý travní porost, v obci a k. ú.
Kvasiny na plochu s rozdílným způsobem využití umožňující umístění staveb pro bydlení (RD)
v případě pořizované další změny ÚP Kvasiny dle Přílohy č. 1.
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/7/2019 bylo schváleno.

Usnesení č. 4/7/2019 bylo schváleno.

Zastupitelstvo Obce Kvasiny bere na vědomí rozbor sazby poplatku ve výši 400 Kč za poplatníka ročně,
který je uveden v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů schválené
Usnesením č. 7/4/2019 dle Přílohy č. 2.

Výsledek hlasování: Pro:
Proti:
Zdrželi s:
Usnesení č. 4/7/2019 bylo schváleno.

13
0
0

Usnesení č. 5/7/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo Obce Kvasiny schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním
poplatku ze psů dle Přílohy č. 3.
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
0
Zdrželi s:
0
Usnesení č. 5/7/2019 bylo schváleno.
Usnesení č. 6/7/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo Obce Kvasiny:
a) revokuje usnesení č. 14/5/2019 ze dne 27. 6. 2019, kterým byla schválena Kupní
smlouva na prodej pozemku p. č. 3035 v k. ú. Kvasiny Královéhradeckému kraji dle
Přílohy č. 11;
b) schvaluje Potvrzení o zániku povinnosti uzavřít budoucí smlouvu, které činí budoucí
prodávající Obec Kvasiny a budoucí kupující Královéhradecký kraj ze Smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy na odkup pozemku - pozemkové parcely p. č. 3035 ostatní
plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Kvasiny o výměře 2907 m2 za cenu 300 Kč/m2 s DPH
ze dne 30. 12. 2016 dle Přílohy č. 4 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
c) bere na vědomí:
- Výzvu k podpisu kupní smlouvy společností Czech Industrial Development s.r.o.
v zastoupení Královéhradeckého kraje;
- Oznámení o zániku povinnosti uzavřít budoucí smlouvu kupní Obce Kvasiny
Královéhradeckému kraji a společností Czech Industrial Development s.r.o.
v zastoupení Královéhradeckého kraje;
- Dopis hejtmana KHK podepsaný Ing. Dernerem – 29.10.2019;
- Odpověď na dopis hejtmana s návrhy termínů jednání;
- Doplnění Oznámení o zániku povinnosti uzavřít budoucí smlouvu kupní;
- Zprávu o dnešním jednání se zástupci KHK
dle Přílohy č.4;
d) souhlasí se záměrem schváleným v radě obce usnesením č. 4/30/2019 jednat s KHK
o převodu pozemku p. č. 3035 v k. ú. Kvasiny a v majetku Obce Kvasiny až poté, co
bude val vybudován
a pověřuje starostku přípravou převodu pozemku p. č. 3035 v k. ú. Kvasiny a v majetku Obce
Kvasiny až poté, co bude val vybudován do majetku KHK.
Výsledek hlasování: Pro:
12
Proti:
0
Zdrželi s:
1
Usnesení č. 6/7/2019 bylo schváleno.

Usnesení č. 7/7/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo Obce Kvasiny:
a) si vyhrazuje ve smyslu ust. § 102 odst. 3 z. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném
znění schválit upravený investiční záměr o etapizaci;
b) schvaluje upravený Investiční záměr: „Kamerový systém a veřejné osvětlení“ o etapizaci;
c) schvaluje vyhotovení žádosti o státní účelovou dotaci z programu „Podpora bezpečnosti v
obcích“ vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR v souladu se záměrem;
d) schvaluje přijetí dotace na akci: „Kamerový systém a veřejné osvětlení“;
e) schvaluje závazek spolufinancování akce v potřebné výši na dofinancování minimálně
I. etapy.
dle Přílohy č. 5
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 7/7/2019 bylo schváleno.
Usnesení č. 8/7/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo Obce Kvasiny:
a) si vyhrazuje ve smyslu ust. § 102 odst. 3 z. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném
znění schválit upravený investiční záměr o etapizaci;
b) schvaluje upravený Investiční záměr: „Revitalizace areálu ZŠ a MŠ Kvasiny“ o etapizaci;
c) schvaluje vyhotovení žádosti o státní účelovou dotaci z programu „Rozšíření strategické
průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém
regionu“ vyhlášeného MŠMT ČR v souladu se záměrem, podprogramu 133D 621 „Rozšíření
strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v
Královéhradeckém regionu – Vzdělávací infrastruktura“;
d) schvaluje přijetí dotace na akci: „Revitalizace areálu ZŠ a MŠ Kvasiny“;
e) schvaluje závazek spolufinancování akce v potřebné výši na dofinancování minimálně
I. etapy.
dle Přílohy č. 5
Výsledek hlasování: Pro:
13
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 8/7/2019 bylo schváleno.
Usnesení č. 9/7/2019 bylo schváleno.
Zastupitelstvo Obce Kvasiny:
a) si vyhrazuje ve smyslu ust. § 102 odst. 3 z. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném
znění schválit upravený investiční záměr o etapizaci;
b) schvaluje upravený Investiční záměr: „Kulturní dům a dostavba obecního úřadu“ o
etapizaci;
c) schvaluje vyhotovení žádosti o státní účelovou dotaci z programu 298 22 – „Akce
financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR“ Ministerstva
financí ČR v souladu se záměrem;
d) schvaluje přijetí dotace na akci: „Kulturní dům a dostavba obecního úřadu“;
e) schvaluje závazek spolufinancování akce v potřebné výši na dofinancování minimálně I.
etapy.

dle Přílohy č. 5
Výsledek hlasování: Pro:
Proti:
Zdrželi se:
Usnesení č. 9/7/2019 bylo schváleno.

13
0
0

