
 
 

 

Zápis ZO č. 32 ze dne 26. 6. 2018 

 
 

Zápis č. 32 

 
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne  26. 6. 2018 

 
v 18.00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 
 
Program: 
 
1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 
2/ Závěrečný účet obce za rok 2017 

3/ Účetní závěrka obce k 31.12.2017  
4/ Dotace  na opravu křížků v okolí obce 

5/ Změna stanov DSO Horažďovicko 

6/ Závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2017 

7/ Dar pro ZŠ Pačejov  
8/ Činnost obce 

9/ Závěr 
 
 
 
Přítomni: Miloslav Strolený, Václav Tichý, Hana Zajícová, Marian Kožnar, Radek Prevužňák, 
Ondřej Kalinovský 
 
Omluveni: nikdo 
 
Neomluveni: Miroslav Menšík 
 
 
 
 
 

JEDNÁNÍ 
 
K bodu 1/ programu  
Zahájení a organizační záležitosti zasedání 
 
V 18.00 hodin zahájil starosta Miloslav Strolený třicáté druhé veřejné zasedání zastupitelstva 
obce. Přítomno je šest zastupitelů, zastupitelstvo je usnášení schopné. Zasedání zastupitelstva 
bylo včas a řádně svoláno. 
Jako zapisovatel je navržena Hana Zajícová. 
Do návrhové komise jsou navrženi Radek Prevužňák a Marian Kožnar. 
Za ověřovatele zápise je navržen Ondřej Kalinovský. 
Pan Miloslav Strolený přečetl usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce, všechny body 
posledního usnesení byly splněny. 
 



Usnesení č. 207 
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele zápisu: Hanu Zajícovou 
Hlasování:    Pro: 6              Proti: 0              Zdržel se: 0 
Usnesení je přijato 
Usnesení č. 208 
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 32. zasedání zastupitelstva. 
Hlasování:    Pro: 6              Proti: 0              Zdržel se: 0 
Usnesení je přijato. 
Usnesení č. 209 
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu: Odřeje Kalinovského. 
Hlasování:    Pro: 6              Proti: 0              Zdržel se: 0 
Usnesení je přijato. 
Usnesení č. 210 
Zastupitelstvo obce volí návrhnovou komisi: Radka Prevužňáka a Mariana Kožnara 
Hlasování:    Pro: 6              Proti: 0              Zdržel se: 0 
Usnesení je přijato. 
Usnesení č. 210 
Zastupitelstvo obce schvaluje zápis a usnesení z 31. zasedání ze dne 21.5.2018. 
Hlasování:    Pro: 6              Proti: 0              Zdržel se: 0 
Usnesení je přijato. 
 
 
K bodu 2/ programu 
Závěrečný účet obce za rok 2017 
Starosta předkládá návrh závěrečného účtu obce za rok 2017, v něm je popsáno plnění rozpočtu 
za minulý rok. Vzhledem k tomu, že ještě probíhaly dodělávky čističky odpadních voda a 
kanalizace, byly s tím spojeny další výdaje. Skutečné příjmy za rok 2017 byly ve výši 2,282 tis. a 
výdaje 2,326 tis. Kč. Na účtech v České spořitelně a v České národní bance jsme k 31.12.2017 
měli celkem 2,830 tis. Kč, nesplacený úvěr činil 3,379 tis. Kč. Součástí závěrečného účtu je i 
zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření obce, které provedly pracovnice Krajského 
úřadu Plzeňského kraje. Žádné chyby a nedostatky nebyly zjištěny. Proto starosta navrhuje 
schválit závěrečný účet bez výhrad. 
Usnesení č. 211 
a) Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2017 a vyjadřuje souhlas s 
celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
Hlasování:    Pro: 6              Proti: 0              Zdržel se: 0 
Usnesení je přijato. 
b) Zastupitelstvo obce bere na vědomí "Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 
Kvášňovice za rok 2017"  
Hlasování:    Pro: 6              Proti: 0              Zdržel se: 0 
Usnesení je přijato 
 
 
K bodu 3/ programu 
Účetní závěrka obce k 31.12.2017 
K účetní závěrce starosta předkládá výkazy sestavené k 31.12.2017 - Rozvahu, Výkaz zisku a 
ztráty, Přílohu a Výkaz FIN 2-12, zastupitelé se s nimi seznamují.  
Usnesení č. 212 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Kvášňovice sestavenou k 31.12.2017. 
Hlasování:    Pro: 6              Proti: 0              Zdržel se: 0 
Usnesení je přijato. 
 

 
K bodu 4/ programu 
Dotace na opravu křížků v okolí obce 
V rámci DSO Horažďovicko bude provedena oprava drobných sakrálních památek na území 
svazku Horažďovicko, v naší obci by se jednalo o opravu Sv.Jana u fary, křížku U lípy, křížku na 
křižovatce při vjezdu do vsi a křížku u kostela. Oprava by měla proběhnout během roku 2018. 
Dotace by měla být poskytnuta DSO Horažďovicko ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu naší obce. 
 

 



 
Usnesení č. 213 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce na opravu křížků pro 
DSO Horažďovicko ve výši 40.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o 
poskytnutí dotace. 
Hlasování:    Pro: 6              Proti: 0              Zdržel se: 0 
Usnesení je přijato. 
 
 
 
 
K bodu 5/ programu 
Změna stanov DSO Horažďovicko 
V souvislosti s novým nařízením Evropské unie na ochranu osobních údajů  je nutná změna 
stanov DSO Horažďovicko, to bude poskytovat svým členům službu pověřence. Je tedy třeba 
výkon činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů zahrnout i do činností, jimiž se sdružení 
zabývá. Nové stanovy nahrazují stanovy ze dne 29.10.2013 včetně všech dodatků. Pro změnu 
stanov je nutné, aby je členské obce schválily. 
Usnesení č. 214 
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu stanov dobrovolného svazku obcí Horažďovicko dle 
návrhu schváleného valnou hromadou dne 14.6.2018. 
Hlasování:    Pro: 6              Proti: 0              Zdržel se: 0 
Usnesení je přijato. 
 
 
K bodu 6/ programu 
Závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2017 
DSO Horažďovicko předkládá závěrečný účet za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání 
hospodaření, při auditu nebyly shledány žádné chyby a nedostatky. Návrh závěrečného účtu byl 
vyvěšen, zastupitelé se s ním mohli seznámit. 
Usnesení č. 215 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet DSO Horažďovicko ke dni 31.12.2017 a 
souhlasí s hospodařením za rok 2017, a to bez výhrad a bere na vědomí  zprávu o 
přezkoumání  hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2017 zpracovanou Krajským úřadem 
Plzeňského kraje. 
Hlasování:    Pro: 6              Proti: 0              Zdržel se: 0 
Usnesení je přijato. 
 
 
K bodu 7/ programu 
Dar pro ZŠ Pačejov 
Základní škola Pačejov požádala obec o dar na nákup zařízení pro novou cvičnou kuchyňku, ta 
bude sloužit žákům při vyučování. Zastupitelé se shodli na tom, že škole darujeme částku 
10.000,- Kč. 
Usnesení č. 216 
Zastupitelstvo obce schvaluje dar z rozpočtu obce pro ZŠ Pačejov ve výši 10.000,- Kč na 
nákup zařízení pro cvičnou kuchyňku a schvaluje uzavření darovací smlouvy. 
Hlasování:    Pro: 6              Proti: 0              Zdržel se: 0 
Usnesení je přijato. 
 

 
K bodu 8/ programu 
Činnost obce 
I naše obec musí zajisti pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci nového nařízení 
Evropské unie, rozhodli jsme se využít nabídku DSO Horažďovicko na jeho zajištění za cenu 
500,- Kč měsíčně. Pověřencem pro naši obec je pan Stanislav Marek. 
Usnesení č. 217 
Zastupitelstvo obce schvaluje "Smlouvu o zřízení pověřence" s dobrovolným svazkem 
obcí Horažďovicko na poskytování funkce pověřence za cenu 500,- Kč měsíčně. 
Hlasování:    Pro: 6              Proti: 0              Zdržel se: 0 
Usnesení je přijato. 



Obec Pačejov nám zaslala fakturu na úhradu nákladů spojených s pobytem dětí v mateřské 
škole za období září až prosinec minulého roku na částku 5.372 Kč. Vzhledem k tomu, že dítě, 
které školku navštěvuje, není v naší obci trvale hlášeno, domníváme se, že na tuto úhradu není 
právní nárok. Starosta navrhuje, že o platbě ještě bude jednat s Ing. Vavřičkou, starostou 
Pačejova. 
Obecní lesy jsou opakovaně napadány kůrovcem. Obec bude tuto situaci řešit těžbou dřeva z 
napadených oblastí. 
V říjnu se budou konat volby do zastupitelstva obce. Přítomní se shodují na tom, že 
zastupitelstvo obce zůstane i pro další volební období sedmičlenné. 
 
 
K bodu 6/ programu 
 
Závěr 
V závěru zasedání poděkoval starosta obce všem zúčastněným a  ve 20:25 hodin zasedání 
ukončil. 
 
 
 
 
Starosta:  Miloslav Strolený  .............................................................. 
 
 
 
Místostarosta: Václav Tichý        .............................................................. 
 
 
 

 
Zapsala:  Hana Zajícová  .............................................................. 
 
 
 
Ověřil: Kalinovský Ondřej  .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


