
 

 

Zápis ZO č. 22 ze dne 24. 3. 2017 

 

Zápis č. 22 

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 24. 3. 2017 

v 18.00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích. 

Program: 

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

2/ Projednání a ověření zápisu č. 21 ze dne 10. 2. 2017 

3/ Rekonstrukce hostince 

4/ Změna rozpočtu č. 1 a č. 2 

5/ Změna čísla položky 

6/ Projednání a schválení účetní závěrky roku 2016 

7/ Rozbor vody 

8/ Den proti úložišti 

9/ Smlouva o vytvoření společného školského obvodu 

10/ Žádost o finanční příspěvek pan Pavel Mandák 

11/ Návrh usnesení 

12/ Závěr 

Přítomni: Strolený Miloslav, Tichý Václav,  Zajícová Hana, Kožnar Marian, Prevužňák Radek 

Omluven: Ondřej Kalinovský 

Nepřítomni: Menšík Miroslav 

  

 

 

 

 



Jednání 

K bodu 1/ programu 

Zahájení a organizační záležitosti zasedání 

Dvacáté druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce pan Miloslav Strolený. 

Bylo přítomno pět zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Zasedání zastupitelstva bylo včas 

a řádně svoláno. 

Jako zapisovatel – navržena Hana Zajícová 

Do návrhové komise navrženi – Prevužňák Radek, Tichý Václav 

Za ověřovatele zápisu navržen – Kožnar Marian 

Způsob hlasování – návrh: hlasovat veřejně. 

Program jednání přednesl pan Strolený Miloslav 

Pro všechny přednesené návrhy a program jednání hlasovalo všech pět přítomných členů 

zastupitelstva. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

Nikdo nehlasoval proti návrhům. 

  

K bodu 2/programu 

Projednání a ověření zápisu č. 21 ze dne 10. 2. 2017 

Členové zastupitelstva se seznámili se zápisem ZO č. 21 ze dne 10. 2. 2017. K zápisu nikdo 

z přítomných zastupitelů nevznesl žádné připomínky nebo námitky, byl tak zápis č. 21 ověřen a 

schválen v plném znění. 

  

K bodu 3/ programu 

Rekonstrukce hostince 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil členy zastupitelstva obce s provedenou rekonstrukci 

v místním hostinci. Během měsíce února byla provedena kompletní renovace šenku, kuchyně – stěny, 

strop. Došlo také k částečné výměně nábytku a to jak v šenku, tak v kuchyni (nový sporák). Obec 

nechala vypracovat plány na přestavbu dámských a pánských záchodů. Přestavba toalet byla 

dokončena také během měsíce února. Úplné dokončení akce proběhne do konce měsíce března či 

začátkem měsíce dubna. Předpokládaná cena rekonstrukce bude přibližně 300000 Kč. Je proto 

zapotřebí stanovit kompetenci starosty na úhradu faktury od pana Kordy z Velkých Hydčic na 300 000 

Kč. Jedná se o jednorázovu akci. S p. Holým projednalo zastupitelstvo obce výši nájmu za sál 

v případě, že zde budou místní společenské organizace pořádat kulturní akce. Zástupci místních 

organizací si budou částku za nájem a úklid sálu sjednávat individuálně. 

Bylo přistoupeno k diskusi. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky bylo přistoupeno k hlasování. 

Zastupitelé berou rekonstrukci hostince a způsob sjednávání pronájmu sálu na vědomí. 



  

Pro stanovení kompetence pro starostu obce pana Stroleného na úhradu faktury od pana Kordy 

z Velkých Hydčic za rekonstrukci hostince do výše 300 000 Kč hlasovalo všech pět přítomných 

zastupitelů obce. 

Proti byl nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

  

K bodu 4/ programu 

Změna rozpočtu č. 1 a č. 2 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil zastupitele obce se změnou rozpočtu č. 1 příjmy ve výši 

23 700 Kč – daň z nem. 20000 Kč, prodej kanalizační šachty 3500 Kč, poplatek za popelnici 200 Kč. 

Výdaje ve výši 91 810 Kč – provoz ČOV 19 064 Kč, ceny dětský bál 1000 Kč, vstupenky divadlo – 8000 

Kč, mzdy 1100 Kč, ohřívače vody 10500 Kč, oprava stropu 33 920 Kč, mat na opravu 523 Kč, oprava 

rozhlasu 14 703 Kč, provoz internetových stránek 3 000 Kč. 

Změna rozpočtu č. 2 příjmy  ve výši 39 600 Kč – daň z příjmů 34 600 Kč, prodej kanal šachet 3500 Kč, 

poplatek za hrob 200 Kč, popl. Popelnice 1300 Kč. Výdaje ve výši 301016 Kč – pohoštění 139 Kč, 

pasport cest – 22 325 Kč, dopravní obslužnost 2340 Kč, kanalizační šachty 40 372 Kč, stavba 

kanalizace 160 930 Kč, skříně hostinec 19 043 Kč, mat na opravu hostince 9841 Kč, příspěvek Mandák 

10 000 Kč, hasičská uniforma 5432,90 Kč, daň z příjmů 30 000 Kč, advokátní služby 593,10 Kč. 

Zastupitelé změny rozpočtů projednali. V otevřené rozpravě nikdo nevznesl žádné připomínky, proto 

zastupitelstvo obce vzalo změnu rozpočtu č. 1 na vědomí. 

Pro změnu rozpočtu č. 2 hlasovalo všech pět přítomných zastupitelů obce. 

Proti nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

  

 K bodu 5/ programu 

 Změna čísla položky 

Starosta obce seznámil zastupitele se Záznamem o změně položky v tomto znění: 

Dle novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, účinné od 1. 1. 2017 byla položka 1351 

(příjmy z loterií) zrušena a byla nahrazena položkou 1382. Položka 1382 je od 1. 1. 2017 zřízena pro 

příjmy, které do 31. 12. 2016 patřily na položku 1351, která je s účinností od 1. 1. 2017 zrušena. 

 Zastupitelé Záznam o změně položky projednali. V otevřené rozpravě nikdo nevznesl žádné 

připomínky, proto zastupitelstvo obce vzalo záznam o změně položky  na vědomí. 

  

 

 



k bodu 6/ programu 

Projednání a schválení účetní závěrky roku 2016 

Zastupitelé obce projednali účetní závěrku roku 2016. Byly předloženy výkazy Fin 2-12 M s tímto 

výsledkem.  Příjmy schválený rozpočet 13 621 000Kč, upravený po změnách 10 206 381,42 Kč, 

skutečnost 10 206 381,42 Kč.  Výdaje schválený rozpočet 13 621 000Kč, rozpočet po změnách 

15 300 749,38 Kč, skutečnost 15 300 749,38 Kč. 

Rozvaha – obec má ve vlastnictví nehmotný majetek v hodnotě 305 813,60 Kč, pozemky v hodnotě 

1 895 984,17 Kč, budovy a stavby v hodnotě 12 782 129,12 Kč, samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 575 857,80 Kč a nedokončený dlouhodobý majetek v hodnotě  Kč 15 521 782,16 Kč a 

finanční majetek v hodnotě 3 288 940,58 Kč. Pohledávky má obec ve výši 85 813,50 Kč a závazky 819 

Kč. 

Výkaz zisků a ztrát – náklady celkem 1 821 812,37 Kč, výnosy celkem 4 247 143,83Kč. Výsledek 

hospodaření před zdaněním 2 485 331,46 Kč, dohadná položka daně z příjmu 60 000 Kč. 

Hospodářský výsledek v běžném účetním období 2016 činil 2 425 331,46 Kč. 

Příloha – popisuje celkovou účetní činnost běžného roku. 

K tomuto bodu byla otevřena rozprava. Vzhledem k tomu, že se nikdo k uvedenému bodu nepřihlásil, 

bylo přistoupeno k hlasování. 

Pro schválení účetní závěrky roku 2016 hlasovalo všech pět přítomných členů ZO. 

Proti nehlasoval žádný člen ZO. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

Vzhledem k rozsahu výkazů, nejsou přiloženy k zápisu. Jsou však k nahlédnutí na Obecním úřadě 

v Kvášňovicích. 

 K bodu 7/ programu 

 Rozbor vody 

 Starosta obce seznámil zastupitele obce s rozborem vody. Byla projednána zpráva o výsledcích 

rozboru vody z obecního vodovodu, výsledky rozboru pitné vody vyhovují ve všech ukazatelích – 

parametrech 

 Zastupitelé zprávu o výsledcích rozboru vody projednali. V otevřené rozpravě nikdo nevznesl žádné 

připomínky, proto zastupitelstvo obce vzalo zprávu  na vědomí. 

  

K bodu 8/ programu 

Den proti úložišti 

 Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil zastupitele s průběhem Dne proti úložišti, který se 

bude konat dne 22. dubna 2017. Místní společenské organizace vyberou zástupce pro štafetový běh, 

který proběhne obcí a bude ukončen na Velkém Boru, kde bude probíhat další kulturní program. 

  



K bodu 9/ programu 

Smlouva o vytvoření společného školského obvodu 

Starosta obce předložil zastupitelům k projednání Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu 

spádové školy MŠ Pačejov, okr. Klatovy příspěvkové organizace. Smlouva byla sepsána s Obcí 

Pačejov, který je zřizovatelem MŠ Pačejov. 

K tomuto bodu byla otevřena rozprava. Vzhledem k tomu, že se nikdo k uvedenému bodu nepřihlásil, 

bylo přistoupeno k hlasování. 

Pro schválení Smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové školy hlasovalo všech pět 

přítomných členů ZO. 

Proti nehlasoval žádný člen ZO. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

  

K bodu 10/ programu 

Žádost o finanční příspěvek pan Pavel Mandák 

Starosta obce pan Miloslav Strolený předložil zastupitelům žádost pana Pavla Mandáka, který 

provozuje obchod s potravinami v místní obci. Pan Mandák v ní žádá o finanční pomoc na nákup 

terminálu EET ve výši 10 000 Kč. V otevřené rozpravě se zastupitelé usnesli na podpoře pana 

Mandáka. 

Pro finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč pro pana Mandáka hlasovalo všech pět přítomných 

zastupitelů obce. 

Proti nehlasoval žádný člen ZO. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

  

K bodu 11/ programu 

Návrh usnesení 

Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise pan Marian Kožnar 

Zastupitelstvo obce b e r e  n a  v ě d o m í 

Usnesením č. 146 zápis č. 21 ze dne 10. 2. 2017 

Usnesením č. 147 rekonstrukce hostince 

Usnesením č. 148 způsob pronájmu sálu 

Usnesením č. 149 změnu rozpočtu č. 1 

Usnesením č. 150 Záznam o změně položky rozpočtu 

Usnesením č. 151 rozbor vody 

Usnesením č. 152 program Dne proti úložišti 



Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 

Usnesením č. 153 změnu rozpočtu č. 2 

Usnesením č. 154 Účetní závěrku roku 2016 

Usnesením č. 155 Smlouvu o vytvoření společného školského obvodu 

Usnesením č. 156 finanční příspěvek pro Pavla Mandáka ve výši 10 000 Kč 

Usnesením č. 157 stanovení kompetence pro starostu obce pana Stroleného na úhradu faktury od 

pana Kordy z Velkých Hydčic za rekonstrukci hostince do výše 300 000 Kč. 

Pro návrh usnesení hlasovalo všech pět přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval žádný člen ZO. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

 

K bodu 12/ programu 

Závěr 

V závěru zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání v 19.30 hod. ukončil. 

  

Miloslav Strolený                                                             Václav Tichý 

starosta                                                                             místostarosta 

  

  

Hana Zajícová                                                                    Kožnar Marian                                                      

zapisovatelka                                                                    ověřovatel zápisu               

  

 


