
 

 

Zápis ZO č. 11 ze dne 28. 12. 2015 

  

Zápis č. 11 

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 28. 12. 2015 

v 18,00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 

 

Program:  

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

2/ Projednání a ověření zápisu č.10 ze dne 9. 12. 2015 

3/ Stížnost paní Korbelové na pana Záhorského 

4/ Stížnost paní Šroubové na pana Berku 

5/Rozpočet na rok 2016 

6/ Dodatek smlouvy č. 8 o sběru, odvozu a zneškodňování komunálního odpadu Becker Bohemia 

7/ Finanční příspěvek od SÚRAO 

8/ Jmenování inventarizační komise 

9/ Rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2016 

10/ Rozpočtový výhled obce Kvášňovice na 5 let 

11/ Změna rozpočtu č. 9 

12/ Návrh usnesení 

13/ Závěr 

 

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

Omluveni: Kalinovský Ondřej, Menšík Miroslav 

Hosté: Jan Berka, Marta Duspivová, Miloslava Šroubová, Miroslava Korbelová 



Jednání 

K bodu 1/ programu 

Zahájení a organizační záležitosti zasedání 

Jedenácté 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 – Kožnar Marian, Prevužňák Radek 

Za ověřovatele zápisu navržen – Tichý Václav 

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 10 ze dne 9. 12. 2015 

Členové zastupitelstva se seznámili se zápisem ZO č. 10 ze dne 9. 12. 2015. K zápisu nikdo 

z přítomných zastupitelů nevznesl žádné připomínky nebo námitky, byl tak zápis č. 10 ověřen a 

schválen v plném znění. 

 

K bodu 3/ programu 

Stížnost paní Korbelové na pana Záhorského 

Paní Miroslava Korbelová vznesla stížnost na pana Luďka Záhorského ohledně jeho hrubého chování. 

Pan Luděk Záhorský bude pozván k osobnímu jednání na příští zastupitelstvo. 

Pro pozvání pana Záhorského na příští zasedání obecního zastupitelstva hlasovalo všech pět 

přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

 

 



K bodu 4/ programu 

Stížnost paní Šroubové na chování pana Berky 

Obecní zastupitelstvo projednalo stížnost paní Šroubové ohledně hrubých nadávek ze strany jejího 

souseda pana Berky, který bydlí v čp. 80 u paní Marty Duspivové. Obě strany se dohodly na tom, že 

dva členové zastupitelstva (pan Tichý a pan Strolený) navštíví domácnost paní duspivové, aby zjistili, 

kam odtékají odpadní vody z jejich domu. Schůzka byla dohodnuta na 30. 12. 2015 na 10.30 hodin. 

Schůzky se zúčastní pan Jan Berka, paní Marta Duspivová , paní Šroubová, pan Tichý a pan Strolený. 

 

K bodu 5/ programu 

Rozpočet na rok 2016 

Zastupitelé obce projednali návrh rozpočtu pro rok 2016. Rozpočet byl sestaven ze skutečností roku 

2015 a bylo přihlíženo k potřebám a prioritám obce. Rozpočet pro rok 2016 je navržen 

jako schodkový ve výši příjmy 7 663 000 Kč, výdaje 13 621 000 Kč, rozdíl bude financován z vlastních 

zdrojů ve výši 

3 300 000  Kč a ve výši 2 658 000 Kč z dlouhodobého úvěru.  Návrh rozpočtu na rok 2016 byl vyvěšen 

od 25. 11. 2015 do 28. 12. 2015 na vývěsce a na webových stránkách obce. Návrh je přiložen k zápisu 

jako příloha. 

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

Pro rozpočet pro rok 2016 hlasovalo všech pět přítomných členů zastupitelstva obce. 

Nikdo nehlasoval proti. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

 

K bodu 6/ programu 

Dodatek smlouvy č. 8 o sběru, odvozu a zneškodňování komunálního odpadu Becker Bohemia 

Zastupitelé obce projednali dodatek č. 8 Smlouvy o sběru, odvozu a zneškodňování komunálního 

odpadu č. N-0072/02. 

Dle této smlouvy bude cena za jednu sběrnou nádobu při svozu jedenkrát za čtrnáct dní 1300 Kč. 

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

Pro dodatek smlouvy č. 8 o sběru, odvozu a zneškodňování komunálního odpadu a pro cenu jedné 

známky na popelnici 1300 Kč hlasovalo všech pět přítomných členů zastupitelstva obce. 

Nikdo nehlasoval proti. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

 

 

 



K bodu 7/ programu 

Finanční příspěvek od SÚRAO 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil zastupitele obce s finančním příspěvkem z jaderného 

účtu. SÚRAO poskytlo na účet obce dne 22. prosince příspěvek ve výši 859 494,90 Kč. Povinností obce 

je písemně informovat SÚRAO do 30 dnů po obdržení příspěvku, na jaké prospěšné činnosti obec 

příspěvek použije. 

 

K bodu 8/ programu 

Jmenování inventarizační komise 

Inventarizace veškerého hmotného a nehmotného majetku obce, jak fyzická tak dokladová, bude 

provedena k 31. 12. 2014. Pro provedení inventarizace majetku obce starosta pan Miloslav Strolený 

jmenoval inventarizační komisi ve složení: předseda komise p. Tichý Václav, členové komise: p. 

Menšík Miroslav a p. Prevužňák Radek. 

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

Pro hlasovalo všech pět přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 9/ programu 

Rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2016 

Zastupitelé obce projednali návrh rozpočtu DSO na rok 2016. Rozpočet pro rok 2016 byl navržen 

takto: příjmy 22000,- Kč, výdaje 22000,- Kč. 

Rozpočet DSO na rok 2016 je přiložen k zápisu. 

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

Horažďovicko na vědomí. 

 

K bodu 10/ programu 

Rozpočtový výhled obce Kvášňovice na 5 let 

Starosta obce pan Miloslav Strolený předložil zastupitelům rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020. 

V rozpočtovém výhledu byla především zohledněna stavba kanalizace a čističky odpadních vod. Dále 

byla zohledněna investice do výstavby infrastruktury u pozemků určeným ke stavbě rodinných domů. 

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

Pro rozpočtový výhled 2016-2020 hlasovalo všech pět přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 



K bodu 11/ programu 

Změna rozpočtu č. 9 

Členové zastupitelstva byli seznámení z rozpočtovými změnami č. 9. V návrhu rozpočtových změn č. 9 

došlo ke změně příjmů o 2973198,80Kč a výdajů o 1880096,63Kč. Příjmy 27955,90 Kč daň z příjmů 

FO, 2398,49 Kč daň z příjmů FO – kap. Výnos, 49361,99 Kč daň z příjmů PO, 859494,90 Kč příspěvek 

od SÚRAO,11314,07Kč DPH, 1800 Kč poplatek z hrobových míst, 10873,45 daň z nemovitých věcí, 

10000Kč splátka úroků Klásek Václav. Výdaje 1864126,03 Kč kanalizace a ČOV, 1301 Kč knihy do 

knihovny, 594 Kč květiny vánoční koncert, 2956 Kč elektrická energie bytový dům, 840 Kč mzda za 

opravu osvětlení, 7788 Kč nákup anticorových dvířek na hřbitov, 2210 Kč elektrická energie OÚ, 245 

Kč poštovné, 36,60Kč – peněžní služby. 

Dále zastupitelé pověřili starostu obce pana Miloslava Stroleného schválením drobných rozpočtových 

změn vyplývajících ze závěrečných účetních operací. 

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

Pro návrh změny rozpočtu č. 9 hlasovalo všech pět přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 12/ 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. 66 zápis č. 10 ze dne 9. 12. 2015 

Usnesením č. 67 stížnost paní Šroubové na chování pana Berky 

Usnesením č. 68 finanční příspěvek z jaderného účtu od SÚRAO 

Usnesením č. 73 rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2016 

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 

Usnesením č. 69 pozvání pana Záhorského k projednání stížnosti na jeho chování 

Usnesením č. 70 schodkový rozpočet obce na rok 2016 

Usnesením č. 71 Dodatek č 8 Smlouvy o sběru, odvozu a zneškodňování komunálních odpadu 

Usnesením č. 72 cenu jedné roční známky za odvoz odpadu 1300 Kč 

Usnesením č. 74 rozpočtový výhled obce na roky 2016 – 2020 

Usnesením č. 75 změnu rozpočtu č. 9 

 

 



Zastupitelstvo obce pověřuje 

Usnesením č. 76 starostu obce k schválení drobných rozpočtových změn ve druhé polovině měsíce 

prosince, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písmeno a) zákona 128/2000 SB o obcích. 

Zastupitelstvo obce jmenuje 

Usnesením č. 77 inventarizační komisi ve složení předseda pan Václav Tichý, členové pan Radek 

Prevužňák a pan Miroslav Menšík. 

Pro návrh usnesení hlasovalo všech zpět přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval žádný člen ZO. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

 

K bodu 13/ programu 

Závěr 

V závěru zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání ve 20, 45 hodin ukončil. 

Miloslav Strolený      Václav Tichý 

starosta      místostarosta – ověřovatel zápisu 

 

Hana Zajícová 

zapisovatelka 

  

 


