
 

Zápis ZO č. 13. ze dne 2. 3. 2016 

 

Zápis č. 13 

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 2. 3. 2016 

v 18,00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 

Program: 

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

2/ Projednání a ověření zápisu č. 12 ze dne 13. 1. 2016 

3/ Dopis od SÚRAO 

4/ Úvěr na dostavbu kanalizace a ČOV 

5/ Účetní závěrka za rok 2015 

6/ Žádost manželů Bláhových na prodej pozemku č. 593 

7/ Návrh usnesení 

8/ Závěr 

 

Přítomni: Strolený Miloslav, Tichý Václav, Prevužňák Radek, Menšík Miroslav, Zajícová Hana, 

Kalinovský Ondřej 

Omluveni: Kožnar Marian 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jednání 

K bodu 1/ programu 

Zahájení a organizační záležitosti zasedání 

Třinácté 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 – Menšík Miroslav, 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 12 ze dne 13. 1. 2016 

Členové zastupitelstva se seznámili se zápisem ZO č. 12 ze dne 13. 1. 2016. K zápisu nikdo 

z přítomných zastupitelů nevznesl žádné připomínky nebo námitky, byl tak zápis č. 12 ověřen a 

schválen v plném znění. 

 

K bodu 3/ programu 

Dopis od SÚRAO 

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem od společnosti SÚRAO, kde tato společnost navrhuje 

společnou schůzku se zastupiteli obce Kvášňovice týkající se vráceného příspěvku za prováděný 

geologický průzkum. Zastupitelstvo nepovažuje jednání za nutné a účelné, proto pověřilo starostu 

pana Miloslava Stroleného sepsáním odpovědi ve smyslu toho, aby SÚRAO jednalo v souladu s 

platným zněním atomového zákona. 

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

Pro sepsání dopisu adresovaného SÚRAO hlasovalo všech šest přítomných zastupitelů. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 



K bodu 4/ programu 

Úvěr na dostavbu kanalizace a ČOV 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil členy zastupitelstva se smlouvou o úvěru od České 

spořitelny. Úvěr bude použit na dostavbu splaškové kanalizace a ČOV. Celková výše úvěru je 

stanovena na 4 000 000,- Kč. Splatnost smlouvy je 10 let. Pevná úroková sazba je 0,54%. 

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

Pro Smlouvu o úvěru ve výši 4 000 000 Kč od České spořitelny hlasovalo všech šest přítomných členů 

zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 5/ programu 

Účetní závěrka za rok 2015 

Zastupitelé obce projednali účetní závěrku roku 2015. Byly předloženy výkazy 

Fin 2-12 M s tímto výsledkem.  Příjmy schválený rozpočet 1 600 000Kč, upravený po 

změnách 4547648,03Kč, skutečnost 4547648,03Kč.  Výdaje schválený rozpočet 1 600 000Kč, rozpočet 

po změnách 2900701,42Kč, skutečnost 2900701,42 Kč. 

Rozvaha – obec má ve vlastnictví nehmotný majetek v hodnotě 158056 Kč, pozemky v hodnotě 

2013372,08 Kč, budovy a stavby v hodnotě 7878616,12 Kč, samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí a nedokončený dlouhodobý majetek v hodnotě  Kč 2924822,83 Kč a finanční majetek 

v hodnotě 4590308,54 Kč. Nedokončené stavby činí 2606230,03Kč. Pohledávky má obec ve výši 0Kč a 

závazky 4390Kč. 

Výkaz zisků a ztrát – náklady celkem 1891527,49 Kč, výnosy celkem 2575666,03Kč. Výsledek 

hospodaření před zdaněním 684138,54Kč, dohadná položka daně z příjmu 30780Kč. 

Hospodářský výsledek v běžném účetním období 2015 činil 655298,54Kč. 

Příloha – popisuje celkovou účetní činnost běžného roku. 

K tomuto bodu byla otevřena rozprava. Vzhledem k tomu, že se nikdo k uvedenému bodu nepřihlásil, 

bylo přistoupeno k hlasování. 

V otevřené rozpravě nikdo nevystoupil a nevznesl žádné připomínky, bylo proto přistoupeno 

k hlasování. 

Pro účetní závěrku za rok 2015 hlasovalo všech šest přítomných zastupitelů. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

Nikdo nehlasoval proti návrhu 

 

 



K bodu 6/ programu 

Žádost manželů Bláhových na prodej pozemku č. 593 

Obecní zastupitelstvo přijalo žádost od manželů Bláhových na prodej stavební parcely č. 593. 

Informace o prodeji bude umístěna na obecní vývěsce. 

 

K bodu 7/ programu 

Návrh usnesení 

Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise pan Prevužňák Radek 

Zastupitelstvo obce b e r e n a v ě d o m í 

Usnesením č. 85 zápis č. 12 ze dne 13. 1. 2016 

Usnesením č. 90 žádost manželů Bláhových na prodej stavební parcely č. 593 

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 

Usnesením č. 86 sepsání dopisu adresovaného SÚRAO 

Usnesením č. 87 Smlouvu o úvěru ve výši 4 000 000 Kč od České spořitelny 

Usnesením č. 88 účetní závěrku za rok 2015 

Zastupitelstvo obce pověřuje 

Usnesením č. 89 starostu obce pana Miloslava Stroleného sepsáním dopisu pro SÚRAO 

 

Pro návrh usnesení hlasovalo všech šest přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval žádný člen ZO. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

 

K bodu 8/ 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 



 


