
 

 

Zápis ZO č. 10 ze dne 9. 12. 2015 

  

Zápis č. 10 

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 9. 12. 2015 

v 18,45 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 

Program:  

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

2/ Projednání a ověření zápisu č. 9 ze dne 28. 10. 2015 

3/ Změna rozpočtu č. 8 

4/ Dotace na projekt Kvášňovice – splašková kanalizace a ČOV 

5/ Návrh rozpočtu na rok 2016 

6/ Návrh usnesení 

7/ Závěr 

 

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

Menšík Miroslav 

Omluveni: Zajícová Hana 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jednání 

K bodu 1/ programu 

Zahájení a organizační záležitosti zasedání 

Desáté 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 – navržen Václav Tichý 

Do návrhové komise navrženi – Kožnar Marian, Prevužňák Radek 

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 9 ze dne 28. 10. 2015 

Členové zastupitelstva se seznámili se zápisem ZO č. 9 ze dne 28. 10. 2015. K zápisu nikdo 

z přítomných zastupitelů nevznesl žádné připomínky nebo námitky, byl tak zápis č. 9 ověřen a 

schválen v plném znění. 

 

K bodu 3/ programu 

Změna rozpočtu č. 8 

Členové zastupitelstva byli seznámení z rozpočtovými změnami č. 8. V návrhu rozpočtových změn č. 8 

došlo ke změně příjmů o 8865,41 Kč a výdajů o 12 164 Kč. Příjmy 1319,10 Kč daň z příjmů FO, 250 Kč 

poplatky ze psů, 1796,31 Kč příspěvek od SÚRAO, 5500 Kč poplatek z hrobových míst. Výdaje 500 Kč 

mzda za oprava vodovodu, 510 Kč nákup sava, 696 Kč občerstvení stromeček, 200 Kč mzda - 

osvětlení, 1342 Kč elektrická energie OÚ, 196 Kč poštovné, 1516 Kč – vánoční osvětlení, nákup 

drobného materiálu. 



V otevřené rozpravě nikdo nevznesl žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování. 

Pro návrhy změny rozpočtu č. 8 hlasovalo všech šest přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

K bodu 4/ programu 

Dotace na projekt Kvášňovice - splaškové kanalizace a ČOV 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil členy zastupitelstva se smlouvou na dotaci, kterou 

podepsanou 27. 11. 2015 na Ministerstvu zemědělství. Byla přiznána dotace ve výši 8 063 000Kč. 

Dotace se týká stavby splaškové kanalizace a ČOV. Práce na této akci byla zahájena 1. 12. 2015. 

V otevřené rozpravě nikdo nevznesl žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování. 

Pro schválení přijetí dotace od Ministerstva zemědělství na výstavbu splaškové kanalizace a ČOV ve 

výši 8 063 000 Kč hlasovalo všech šest přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 5/ programu 

Návrh rozpočtu na rok 2016 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil členy zastupitelstva s návrhem rozpočtu na rok 2016. 

Rozpočet je navrhnut jako schodkový. Příjmy celkem 7 663 000 Kč. Výdaje celkem 13 621 000 Kč. 

Financování z vlastních zdrojů 3 300 000 Kč a dlouhodobých půjček 2658000 Kč. 

V otevřené rozpravě nikdo nevznesl žádné připomínky, proto zastupitelstvo obce vzalo návrh 

rozpočtu na rok 2016 na vědomí. 

 

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. 62 zápis č. 9 ze dne 28. 10. 2015 

Usnesením č. 63 schodkový návrh rozpočtu na rok 2016 

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 

Usnesením č. 64 změnu rozpočtu č. 8 

Usnesením č. 65 příjetí dotace na výstavbu splašková kanalizace a ČOV v obci 

ve výši 8 063 000 Kč  



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 ve 20, 00 hodin ukončil. 

Miloslav Strolený                                                     Václav Tichý 

starosta                                                                   místostarosta - zapisovatel 

 

Kalinovský Ondřej 

ověřovatel zápisu 

 


