
Zápis ZO č. 14. ze dne 6. 4. 2016 

  

  

  

Zápis č. 14 

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 6. 4. 2016 

v 18,00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 

Program: 

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

2/ Projednání a ověření zápisu č. 13 ze dne 2. 3. 2016 

3/ Dopis pro SÚRAO 

4/ Řešení kanalizační přípojek 

5/ Změna rozpočtu č. 2 

6/ Žádost manželů Hajných na prodej pozemků č. 524/1, 525/1, 526/1 

7/ Prodej pozemku č. 593 manželům Bláhovým 

8/ Návrh usnesení 

9/ Závěr 

 

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

Kalinovský Ondřej, Kožnar Marian 

Omluveni: nikdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jednání 

K bodu 1/ programu 

Zahájení a organizační záležitosti zasedání 

Čtrnácté veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce pan Miloslav Strolený. Bylo 

přítomno sedm 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 sedm přítomných členů 

zastupitelstva. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

Nikdo nehlasoval proti návrhům. 

 

K bodu 2/programu 

Projednání a ověření zápisu č 13 ze dne 2. 3. 2016 

Členové zastupitelstva se seznámili se zápisem ZO č. 13 ze dne 2. 3. 2016. K zápisu nikdo 

z přítomných zastupitelů nevznesl žádné připomínky nebo námitky, byl tak zápis č. 13 ověřen a 

schválen v plném znění. 

 

K bodu 3/ programu 

Dopis pro SÚRAO 

Starosta obce pan Miloslav Strolený přečetl dopis určený pro SÚRAO zastupitelům. Zastupitelstvo 

obce projednalo otevřený dopis řediteli SÚRAO RNDr. Jiřímu Slovákovi, se kterým se zastupitelé zcela 

ztotožňují. Zároveň bylo projednáno společné prohlášení obcí z lokality Březový potok, všichni 

zastupitelé prohlášení podpořili. Dále starosta obce pan Strolený seznámil zastupitele s chystanou 

protestní akcí, která se bude konat 23. 4. 2016. Jedná se o běh proti úložišti. Do akce se zapojí nejen 

občané Kvášňovic, ale také občané okolních vesnic. 

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

Pro dopis adresovaný SÚRAO hlasovalo všech sedm přítomných zastupitelů. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 



K bodu 4/ programu 

Řešení kanalizačních přípojek 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil členy zastupitelstva s průběhem výstavby kanalizace a 

ČOV v obci. Přednesl návrh na vytvoření projektové dokumentace na další část splaškové kanalizace 

od čp. 39 /od hostince/ k čp. 82 /k domu pana Václava Duspivy/ a v lokalitě nových stavebních parcel 

- 7 RD. 

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

Pro vytvoření nové projektové dokumentace na výstavbu další části splaškové kanalizace hlasovalo 

všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 5/ programu 

Změna rozpočtu č. 2 

Zastupitelé obce projednali změnu rozpočtu č. 2. Příjmy se zvyšují o 25 600 Kč – poplatky za 

popelnice a výdaje se zvyšují celkem o 7275 Kč – 3210 Kč mzdy za opravu vodovodu, 350 Kč školení 

DPH, 3715 Kč servis účetního programu. 

V otevřené rozpravě nikdo nevystoupil a nevznesl žádné připomínky, byla proto změna rozpočtu č. 2 

členy zastupitelstva vzata na vědomí. 

 

K bodu 6/ programu 

Žádost manželů Hajných na prodej pozemků č. 524/1, 525/1, 526/1 

Obecní zastupitelstvo přijalo žádost od manželů Hajných na prodej stavebních parcel č. 524/1, 525/1, 

a 526/1. Zastupitelstvo obce s prodejem souhlasí. Informace o prodeji bude umístěna na obecní 

vývěsce a webových stránkách obce. 

 

K bodu 7/ programu 

Prodej pozemku č. 593 manželům Bláhovým 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Bláhových na prodej stavebního pozemku č. 593. 

Záměr obce o prodeji tohoto pozemku byl řádně zveřejněn na obecní vývěsce a a webových 

stránkách obce. Proti tomuto záměru nikdo nevznesl žádnou připomínku ani námitku, proto 

zastupitelé obce mohli přistoupit k hlasování o prodeji pozemku. 

Pro prodej pozemku č. 593 manželům Bláhovým hlasovalo všech sedm přítomných členů 

zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 



K bodu 8/ programu 

Návrh usnesení 

Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise pan Marian Kožnar 

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 

Usnesením č. 91 prodej pozemku č. 593 manželům Bláhovým 

Usnesením č. 92 otevřený dopis pro ředitele SÚRAO RNDr. Slováka 

Usnesením č. 93 vytvoření projektové dokumentace na splaškovou kanalizaci od čp. 39 k čp 82 a v 

lokalitě nových stavebních parcel 7 RD 

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

Usnesením č. 94 zápis č. 13 ze dne 2. 3. 2016 

Usnesením č. 95 žádost manželů Hajných na prodej stavebních parcel č. 524/1, 525/1 a 526/1 

Usnesením č. 96 změnu rozpočtu č. 2 

 

Pro návrh usnesení hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval žádný člen ZO. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

 

K bodu 9/ 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 

 

 


