
 

 

Zápis ZO č. 12 ze dne 13. 1. 2016 

  

Zápis č. 12 

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 13. 1. 2016 

v 18,00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 

Program:  

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

2/ Projednání a ověření zápisu č. 11 ze dne 28. 12. 2015 

3/ Příspěvek od SÚRAO 

4/ Změna rozpočtu č. 1 

5/ Nákup nového účetního programu 

6/ Dodatek č. 1 k Směrnici 1/2014 – rozpočtová opatření 

7/ Úvěr na dostavbu kanalizace a ČOV 

8/ Geometrický plán číslo 179-309/2015 

9/ Návrh usnesení 

10/ Závěr 

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

Ondřej 

Omluveni: Menšík Miroslav 

Hosté: pan Duspiva a pan Hrachovec 

 

 

 

 



Jednání 

K bodu 1/ programu 

Zahájení a organizační záležitosti zasedání 

Dvanácté 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 – 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 11 ze dne 28. 12. 2015 

Členové zastupitelstva se seznámili se zápisem ZO č. 11 ze dne 28. 12. 2015. K zápisu nikdo 

z přítomných zastupitelů nevznesl žádné připomínky nebo námitky, byl tak zápis č. 11 ověřen a 

schválen v plném znění. 

 

K bodu 3/ programu 

Příspěvek od SÚRAO 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil členy zastupitelstva obce s názorem starostů okolních 

obcí, které také obdržely příspěvek od SÚRAO za provádění průzkumu na území obce. Navrhl proto 

vrácení peněz, které poskytla společnost SÚRAO obci Kvášňovice za prováděný průzkum na území 

obce. Navrhl odeslání částky 859 494,90 Kč zpět na účet společnosti SÚRAO. Dále navrhl termín 

odeslání 18. 1. 2016. 

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

Pro vrácení částky 859 494,90 Kč dne 18. 1. 2016 na účet společnosti SÚRAO hlasovalo všech šest 

přítomných zastupitelů. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 



K bodu 4/ programu 

Změna rozpočtu č. 1 

Členové zastupitelstva byli seznámení z rozpočtovými změnami č. 1. V návrhu rozpočtových změn č. 1 

došlo ke změně příjmů o 0Kč a výdajů o 859 494,90Kč. Výdaje 859494,90Kč vrácení příspěvku za 

průzkum území obce pro stavbu úložiště jaderného odpadu společnosti SÚRAO. 

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

Pro návrh změny rozpočtu č. 1 hlasovalo všech šest přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 5/ programu 

Nákup nového účetního programu 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil členy zastupitelstva s tím, že se Obec Kvášňovice stane 

od ledna plátcem DPH. Dále přednesl žádost účetní obce paní Kalinovské na zakoupení rozšíření 

stávajícího účetního programu. Jedná se o program na zpracování DPH. Náklady na pořízení 

programu se budou pohybovat okolo 7500 Kč. 

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

Pro zakoupení rozšíření účetního programu hlasovalo všech šest přítomných členů zastupitelstva 

obce. 

Nikdo nehlasoval proti. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

 

K bodu 6/ programu 

Dodatek č. 1 k Směrnici 1/2014 – rozpočtová opatření 

Zastupitelé obce projednali dodatek č. 1 k Směrnici 1/2014 – rozpočtová opatření. V dodatku se 

stanovuje limit pro rozpočtová opatření v kompetenci starosty obce ve výši 100 000 Kč. 

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

Pro dodatek smlouvy č. 1 k Směrnici 1/2014 – rozpočtová opatření hlasovalo všech šest přítomných 

členů zastupitelstva obce. 

Nikdo nehlasoval proti. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

 

 

 



K bodu 7/ programu 

Úvěr na dostavbu kanalizace a ČOV 

Starosta obce pan Miloslav Strolený informoval členy zastupitelstva s průběhem stavby kanalizace a 

ČOV. Náklady na stavbu jsou stanoveny ve výši 14 mil Kč, příjmy z dotace od Ministerstva zemědělství 

jsou 8 mil. Kč, vlastní prostředky obce jsou 3,5 mil. Kč. Z uvedených skutečností vyplývá, že je potřeba 

získat 4 mil. Kč na dostavbu kanalizace a ČOV a následnou opravu komunikací. Navrhl proto získat 

úvěr ve výši 4 mil. Kč. 

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

Pro úvěr ve výši 4 mil. Kč hlasovalo všech šest přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 8/ programu 

Geometrický plán číslo 179-309/2015 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil zastupitele obce s geometrickým plánem č. 179-

309/2015. Jedná se o úpravu pozemků na návsi. 

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

Pro geometrický plán číslo 179-309/2015 hlasovalo všech šest přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 9/ 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. 78 zápis č. 11 ze dne 28. 12. 2015 

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 

Usnesením č. 79 vrácení částky 859 494,90 Kč dne 18. 1. 2016 na účet společnosti SÚRAO 

Usnesením č. 80 změnu rozpočtu č. 1 

Usnesením č. 81 nákup rozšíření účetního programu 

Usnesením č. 82 Dodatek č. 1 směrnice 1/2014 – rozpočtová opatření 

Usnesením č. 83 úvěr na dostavbu kanalizace a ČOV ve výši 4 mil. Kč 

Usnesením č. 84 geometrický plán č. 179-309/2015. 



 

Pro návrh usnesení hlasovalo všech šest přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval žádný člen ZO. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

 

K bodu 10/ programu 

Závěr 

V závěru zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání v 19,45 hodin ukončil. 

 

Miloslav Strolený                              Václav Tichý 

starosta                                             místostarosta 

 

Hana Zajícová                                    Ondřej Kalinovský 

zapisovatelka                                     ověřovatel zápisu 

 


