
 

Zápis ZO č. 23 ze dne 4. 5. 2017 

  

 

Zápis č. 23 

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 4. 5. 2017 

v 18.00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 

Program: 

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

2/ Projednání a ověření zápisu č. 22 ze dne 24. 3. 2017 

3/ Dopis od paní Valešové - cesta 

4/ Žádost Myslivecké sdružení 

5/ Žádost Linka bezpečí 

6/ Návrh usnesení 

7/ Závěr 

 

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

Kalinovský 

Nepřítomni:  Menšík Miroslav 

  

 

 

 

 

 

 

 



Jednání 

K bodu 1/ programu 

Zahájení a organizační záležitosti zasedání 

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

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

a řádně svoláno. 

Jako zapisovatel – navržena Hana Zajícová 

Do návrhové komise navrženi – Prevužňák Radek, Kožnar Marian 

Za ověřovatele zápisu navržen – Kalinovský Ondřej 

Způsob hlasování – návrh: hlasovat veřejně. 

Program jednání přednesl pan Strolený Miloslav 

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

zastupitelstva. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

Nikdo nehlasoval proti návrhům. 

 

K bodu 2/programu 

Projednání a ověření zápisu č. 22 ze dne 24. 3. 2017 

Členové zastupitelstva se seznámili se zápisem ZO č. 22 ze dne 24. 3. 2017. K zápisu nikdo 

z přítomných zastupitelů nevznesl žádné připomínky nebo námitky, byl tak zápis č. 22 ověřen a 

schválen v plném znění. 

  

K bodu 3/ programu 

Dopis od paní Valešové - cesta 

Starosta obce pan Miloslav Strolený přečetl zastupitelům obce dopis od paní Valešové. Dopis se týkal 

cesty na Kovčín, která vede po jejím pozemku č. 170.  Paní Valešová se v něm dotazuje, zda obec 

plánuje cestu ponechat, nebo ji vybuduje v místě mimo její pozemek. Dále uvádí, že je ochotna se 

dohodnout na pronájmu pozemku na dobu určitou. 

Bylo přistoupeno k diskusi. Zastupitelé se rozhodli pověřit starostu obce pana Stroleného sepsáním 

dopisu paní Valešové. 

Pro pověření starosty obce pana Stroleného sepsáním odpovědi na dopis od paní Valešové hlasovalo 

všech šest přítomných zastupitelů. 

Proti nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování.  



K bodu 4/ programu 

Žádost Myslivecké sdružení 

Starosta obce přečetl dopis od hospodáře Mysliveckého sdružení pana Lukeše, kde žádá o finanční 

příspěvek ve výši 3000 Kč.  Uvádí, že budou zejména použity na pořádání střelecké soutěže, případně 

jiných nákladů spojených s provozem spolku. 

Zastupitelé žádost projednali. V otevřené rozpravě starosta obce navrhl finanční příspěvek 

Mysliveckému sdružení poskytnout. 

Pro finanční příspěvek ve výši 3000 Kč hlasovalo všech šest přítomných zastupitelů obce. 

Proti nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 5/ programu 

Žádost Linka bezpečí 

Starosta obce pan Miloslav Strolený přečetl dopis adresovaný zastupitelstvu obce s žádosti o podporu 

Linky bezpečí ve výši 2000 Kč. Finanční prostředky budou dle dopisu použity na provoz Linky bezpečí. 

Bylo přistoupeno k diskusi, kde starosta obce navrhl podpořit Linku bezpečí ve výši 2000 Kč. 

Pro finanční příspěvek ve výši 2000 Kč pro Linku bezpečí hlasovalo všech šest přítomných 

zastupitelů. 

Proti nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 6/ 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. 158 zápis č. 22 ze dne 24. 3. 2017 

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 

Usnesením č. 159 finanční příspěvek ve výši 3000 Kč Mysliveckému sdružení 

Usnesením č. 160 finanční příspěvek ve výši 2000 Kč Lince bezpečí 

 

 

 

 



Zastupitelstvo obce pověřuje 

Usnesením č. 161 starostu obce pana Stroleného sepsáním odpovědi na dopis paní Valešové týkající 

se cesty na Kovčín 

Pro návrh usnesení hlasovalo všech šest  přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval žádný člen ZO. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

  

K bodu 7/ 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                                                                    Kalinovský Ondřej                                                

zapisovatelka                                                                    ověřovatel zápisu  

 


