Zápis z X. valné hromady Spolku Květnice Il konané dne
3. L2.2OL7 v 17:00
na adrese Nad Proutnicí 20,250

84 Květnice.

Program:

1'. Zahájení a prezence

2. Informace o hospodaření spo|ku v roce 2oI7
3. Pokračujícírevizea evidence č|enskézák|adny
4. Informace o postupu jednáníve věci dokončováníveřejnéhoosvět|enív |oka|itě Květníce Il
5. Dokončovánídeve|operských záměrů ve vztahu ke kva|itě života stávajícíchobčanů
6. Volba členůvýkonné rady spo|ku
7. Přijímání nových č|enů
8. Závěrečná diskuse
Průběh zasedání:
Zasedání vaIné hromady započa|o v 17:00, nicméně z důvodůpřesunu osob z původně
p|ánovaného zasedání V restauraci Květnice, Na Ladech 414 by|o posečkáno na příchozí se
zahájením v L7:1'0.
.)..

D|e prezenčni Iistiny přítomno 19 č|enů.Přítomní č|enovéby|i vyzváni

k h|asování

o navrženémprogramu.

Výsledek hlasování: 18 - 1- 0 (pro - proti- zdržel se)
Proti h|asování o programu se vyjádři| |ng. Jiří Prouza s tím, že d|e jeho názoru není valná
hromada usnášení schopná' Dá|e konstatova|, že č|enové(mimo 4 osob d|e transparentního
účtu)neuhradiIi člensképříspěvky za rok 2017 (2oo,- Kč schvá|ených na minu|é vaIné
hromadě) a tudížd|e jeho názoru z procesních důvodůnemůžezasedání va|né hromady
pokračovat, načežjej opusti|.
Y 17:25 přiše| pan Josef Kočka' Dá|e d|e prezenčnílistiny přítomno 20 členů,skutečně
přítomných 19.
2.

3.

č|enovéspolku byli informováni o stavu transparentního bankovního účtu,ktený k datu
1".1..2017 čini|40'484,- Kč a ke dni konánívalné hromady, tedy k 3. 12. 2ot7 činí39.084,- Kč.
Stav pok|adny ke dni 3. 12.2017 je 990,- Kč. Aktiva spolku Květnice || tedy činíke dni
3. !2.2017 celkem 4o.o74,- Kč. Vprůběhu roku 2017 doš|o zvýdajů pouze kúhradě
webhostingu, databáze a domény webových stránek spoIku (částky 1-873,- Kč a 327,. Kč)'
Z příjmů by|a ke dni 3. 1'2. 2oI7 evidována na transparentním účtuúhrada 4 členských
příspěvků á 2oo,- Kč, tedy celkem 800,- Kč.
D|e usnesení z minu|é vaIné hromady by|i nově příchozí informováni o tom, že by|o
doporučeno, aby by|a ve spoIku a|espoň jedna osoba z domácnosti / za pozemek, ačkoIiv
mohou být v rámci jednoho příspěvku č|eny spo|ku i da|šíč|enovéspo|ečnédomácnosti.
Základní ú|ohou našeho spo|ku je zastupování zájmu č|enův našíloka|itě. V rámci řešení
věcných prob|émů se snažímesdružit aktivní členy - ne jenom evidovat širokou členskou
zák|adnu z obyvate| obce. Proto doš|o přirozeně k redukci členůspolku z původního
občanskéhosdružení,které by|o na spo|ek transformováno ze zákona. Vzh|edem k nesprávné
formuIaci ve výzvé k uhrazení č|enskéhopříspěvku a následném zániku č|enství
v informačním |etáku bude o tomto rozhodovat příštíva|ná hromada. Stanovy spo|ku nyní
nepřipouště jí zánik č|enstvínezap|acením příspěvku. Va|ná hromada se shod|a na nutnosti
výběru všech č|enských příspěvků za rok 2oI7 co nejdříve, s nejzazšímtermínem

do 30. 6. 2018.

V rámci evidence provede výkonná rada dop|nění evidence (zejména
e|ektronických adres) a to do konce roku 2oI7, aby by| spo|ek schopen operativně
informovat členy.

4.

Ve věci dokončeníveřejného osvětIení v lokaIitě Květnice || byli č|enovéspoIku podrobně
informováni o dopisu zaslaném starostou obce dne 3.s.2oL7 našívýkonnéradě. Vtomto
dopisu nás starosta informovat o tom, že ,,na oÚ nenolezl žádnou smlouvu mezi obcí
a Flipperstav s,r.o., která by zavozovala obec přebírat za Flipperstav povinnosti vyplývající
z těchto smluv,,. Dá|e nás starosta V tomto dopise informova|, Že ,,dne 26. 4. 201.7 došlo ve
věci nedokončenéinfrostruktury ze strony jednotete Ftipperstav s.r'o. pana Švecek podepsóní
plné moci ponu Mojkovi pro jednóní s úřody,,'

Na zák|adě toho jsme doh|eda|i klíčovédokumenty a dne22,5.2017 jsme panu starostovi na
jeho dopis ze dne 3. 5. 2016 věcně odpověděli. Zejména se jedná o skutečnost, že smluvní

dokumenty zavazujícíobec Květnici k převzetí do vlastnictví a provozování objektů
a zařízeníinfrastruktury existují. Konkrétně se jedná o smlouvu o spoluprácl se spo|.
Flipperstav ze dne 21.. 7. 2003, ustanovení č|. l|., odst. 3' Dá|e obec v usnesení o8l2oo3
z veřejného zasedání ze dne 22' 5, 2003 dek|aruje, že ,,Zo souhlasí s převodem pozemků
560/1 a 562/7 na obec. Smlouva bude podepsóna v den koloudoce komunikocí, Souěasně
souhlasí spřevodem všech sítívkomunikaci, které bude obec udržovat,.. Dne 20. 5.2oo4

proběh|o místníšetření kolaudačníhořízení(d|e prezenční|istiny za přítomnosti tehdejšího
starosty Rathouského) a dne 30. 8. 2004 by|o vydáno předmětné ko|audační rozhodnutí'
obec tak pravomocně převzala po kolaudaci inženýrskésítě (vodovod, kanaIizaci a e|ektro),
vodovod nás|edně předa|a do správy VHS Kutná Hora, kana|izaci RT Vrch|abí a kabely e|ektro
převza|a STE (nyní Čez1. Rřevzaté místníkomunikace, jejichž součástíjsou ze zákona i kabely
veřejného osvět|ení obec nyní sama provozuje' Veškeré inženýrskésítě a komunikace by|y v
době ko|audace a převzetí umístěny na pozemcích obce.

očekávali jsme

od vedení obce k těmto

zásadním skutečnostem v dohIedaných

dokumentech seriózní stanovisko, avšak ani po půl roce jsme neobdrže|i odpověd,. Proto
jsme starostu dne 24. 1"1'. 2oI7 urgova|i. Dosta|i jsme dne 27, I1'. 2017 odpověd' že
,,vzhledem k pracovnímu vytíženív souvislosti s realizací projektů v obci nemá čos no
polemiku, kdo co kdy udělal nebo neuděIal,,,
Skutečnostíje, že v pozemcích obce zůstávajísmluvně nedořešeny pouze kabe|y veřejného
osvět|ení, které jsou věcným břemenem mezi F|ipperstavem a obcí'

Místo vyhodnocení závazných smluvních dokumentů a stanoviska obce alespoň k zajištění
změny stavebníka Vo se dne 2. 12.2ot7 ve schránkách obyvateI obce (s výjimkou výkonné
rady spo|ku) náh|e objevi| jistý návrh s názvem ,,lnformace pro občany,. od obce, který měl
zásadnívliv na jednánívaIné hromady o den později. Překvapivý je nynídiametrá|ně rozdí|ný
postoj obce k převzetí ú|ohy garanta za dokončeníVo i komunikací'
diskuze k nabídce obce na řešení problematiky dokončeníVo (infrastruktury), kterou
rámcově přednesl zastupite| p. David Fia|a vyp|ynula mimo jiné obava, zda by bylo právně
průchodné, aby firma Flipperstav jakožto povinný vůčivíce subjektům moh| přednostně
vypořádat poh|edávku obce. V takovéto situaci soudní exekutor obvyk|e vypořádá všechny
oprávněné subjekty (věřite|e) spravedIivě. Trvá stav, že nabídka nepřiš|a našemu spoIku
Z

písemně.

Valná hromada však reaguje na nabídku obce k dokončeníinfrastruktury, která by|a ústně
prezentována zastupitelem p. Davidem Fia|ou, a po diskuzi dohod|a, aby obec seznámi|a

všechny obyvate|e lokality Květnice It prostřednictvím závazného stanoviska, ve kterém
uvede výčet všech činností,které jsou potřebné k zajištěnírealizace dokončeníVo
a komunikací včetně předpoktádaných lhůt a termínů.Tyto informace jsou nezbytné pro
odpovědné rozhodnutí občanůfinančně se podí|et na této investici.
Výsledek hlasování: 15 - 0_ 0 (pro - proti -zdržel se)
5.

Vzh|edem k výše uvedenému neby! dostatečný prostor k diskuzi k problematice
dokončovánídeve|operských záměrů v obci, ani ke kvaIitě naplňování potřeb obyvate|
obce. V oblasti efektivní reguIace developerské činnosti bude náš spoIek nadá|e situaci
s|edovat a v rámci svých možností jednat s úřady. K výkonu správy a údržbyveřejných p|och
v obci by|y na zasedání Vzneseny připomínky k absenci zimní údržby2o1,6l20L7 a k výpadku
údržbyze|eně ke kterému doš|o vpo|ovině |etošního roku. Ityto ob|asti veřejné správy
budeme nadá|e s|edovat a s obcí řešit.

6.

7.

Na zák|adě žádosti zastupite|e p. Davida Fia|y k odstoupení z výkonné rady z minu|é va|né
hromady byla č|enská zák|adna předsedou vyzvána k podávání návrhů na volbu členů
výkonné rady a nového předsedy. Po odstoupení p. Davida Fia|y by| podán jediný návrh
k dop|něnívýkonnérady lng. Mi|anem Po|ívkou, Ph. D.
Výs|edek h|asování: 13- 0- 2 (pro _ proti - zdrže| se)
Do orgánu výkonné rady spo|ku Květnice || získa|i nadpolovičnívětšinouh|asů va|né hromady
ZnoVU potřebnou důvěru Tomáš Hordějčuk a Ing. František Danie|. Nově by| do výkonné rady
zvo|en Ing. MiIan Polívka, Ph. D.
Va|ná hromada akceptova|a zájem 4 nově příchozích zájemců o č|enstvívespo|ku a přija|a je.

Uhrazení č|enských příspěvků lze provést bezhotovostně na transparentní účetspoIku
termínu dohodnutém va|nou hromadou v bodu 3. tohoto zápisu, anebo po předchozí
domluvě v hotovosti oproti příjmovému dok|adu v síd|e spo|ku. Členský příspěvek uhradi|i na

v

místě 4 č|enovév hotovosti.
8.

okruhy diskuse již by|y vyčerpány k jednot|ivým bodům zasedání. Zasedání vaIné hromady
bylo ukončeno ve 20:10.

Předseda spolku

q'-

Tomáš Hordějčuk

Č|enovévýkonné rady

ó-vn,fuX-.,
Ing. František Danie|

7,iltť,1
Ing. Mi|an Po|ívka, Ph. D.

