
 

 

Zápis ZO č. 15. ze dne 12. 5. 2016 

  

Zápis č. 15 

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 12. 5. 2016 

v 18,00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 

Program: 

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

2/ Projednání a ověření zápisu č. 14 ze dne 6.4.2016 

3/ Dopis pro SÚRAO 

4/ Prodej pozemku č. 524/1, 525/1 a 526/1 

5/ Změna rozpočtu č. 3 a č. 4 

6/ Příspěvek pro SDH Kvášňovice na oslavu 120. výročí založení organizace 

7/ Nákup kanalizačních šachet 

8/ Provozování kanalizace – AQUAŠUMAVA s.r.o. 

9/ Návrh usnesení 

10/ 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 

Patnácté 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 14 ze dne 6. 4. 2016 

Členové zastupitelstva se seznámili se zápisem ZO č. 14 ze dne 6. 4. 2016. K zápisu nikdo 

z přítomných zastupitelů nevznesl žádné připomínky nebo námitky, byl tak zápis č. 14 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 opětovně projednalo otevřený dopis řediteli SÚRAO RNDr. Jiřímu Slovákovi, se kterým se 

zastupitelé zcela ztotožňují. Byli seznámení s odvoláním zástupců naší lokality Březový potok z 

pracovní skupiny. Jako vyjádření svého souhlasu všichni přítomní zastupitelé dopis podepsali. 

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 

Prodej pozemku č. 524/1, 525/1 a 526/1 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Hajných na prodej stavebních pozemků č. 524/1, č. 

525/1 a č. 526/1. Cena byla určena 65 Kč/m2 + DPH 21% (78,65 Kč/m2). Celková cena prodávaných 

pozemků činí 172 715 Kč. Záměr obce o prodeji těchto pozemků byl řádně zveřejněn na obecní 

vývěsce a webových stránkách obce. Proti tomuto záměru nikdo nevznesl žádnou připomínku ani 

námitku, proto zastupitelé obce mohli přistoupit k hlasování o prodeji pozemků. 

Pro prodej pozemků č. 524/1, č. 525/1 a 526/1 manželům Hajným hlasovalo všech sedm přítomných 

členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 5/ programu 

Změna rozpočtu č. 3 a č. 4 

Zastupitelé obce projednali změnu rozpočtu č. 3. Příjmy se snižují celkem o 17320 Kč – poplatky za 

popelnice +1300 Kč, dotace na správu + 600, daň z příjmů za obec -19220 Kč a výdaje se zvyšují 

celkem o 22 004 Kč – servis účetního programu 4749 Kč, nákup účetních programů 17255 Kč. 

Dále projednali změnu rozpočtu č. 4. Příjmy se zvyšují celkem o 185 363 Kč – pronájem rybníčku 850 

Kč, prodej stavebního pozemku 184 513 Kč. Výdaje se celkem zvyšují o 158 093 Kč – oprava 

vodovodu 155 063 Kč, kniha o DPH 269 Kč, tonery 1695 Kč, servis PC 1066 Kč. 

V otevřené rozpravě nikdo nevystoupil a nevznesl žádné připomínky, byla proto změna rozpočtu č. 3 

a členy zastupitelstva vzata na vědomí. 

Pro změnu rozpočtu č. 4 hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 6/ programu 

Příspěvek pro SDH Kvášňovice na oslavu 120. výročí založení organizace 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil zastupitele obce s programem oslav 120. výročí 

založení SDH Kvášňovice. Vyčíslil předběžnou kalkulaci nákladů na oslavu a navrhl podpořit akci 

místních hasičů příspěvkem ve výši 20 000 Kč. 

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

Pro příspěvek SDH Kvášňovice hlasovalo všech sedm přítomných zastupitelů 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 



K bodu 7/ programu 

Nákup kanalizačních šachet 

Zastupitelstvo obce projednalo potřebu nákupu šachet k připojení na kanalizaci. Starosta obce navrhl 

nákup šachet WAVIN – pojezdová šachta na 12,5 tuny. Dále navrhl, aby se šachty prodali občanů za 

cenu 3 500 Kč/kus. 

Pro nákup kanalizačních šachet WAVIN a jejich následný prodej občanům za cenu 3 500 Kč/ks 

hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 8/ programu 

Provozování kanalizace – AQUAŠUMAVA s.r.o. 

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace se 

společností AQUAŠUMAVA s.r.o pro veřejnou potřebu obce Kvášňovice. Doba trvání smlouvy se 

sjednává dohodou obou stran na dobu neurčitou. Pokud zastupitelstvo obce smlouvu odsouhlasí, 

bude platná od 1. 6. 2016. Byla otevřena rozprava a po zodpovězení jednotlivých dotazů, bylo 

přistoupeno k hlasování o smlouvě. 

Pro Smlouvu o provozování vodovodu a kanalizace se společností AQUAŠUMAVA s.r.o. hlasovalo 

všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu č. 9 

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. 97 zápis č. 14 ze dne 6. 4. 2016 

Usnesením č. 98 změnu rozpočtu č. 3 

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 

Usnesením č. 99 otevřený dopis pro ředitele SÚRAO RNDr. Slováka 

Usnesením č. 100 prodej pozemku č. 524/1, 525/1 a 526/1 manželům Hajným 

Usnesením č. 101 příspěvek SDH Kvášňovice ve výši 20 000 Kč 

Usnesením č. 102 nákup kanalizačních šachet WAVIN a následný prodej občanům za 3 500 Kč/ks 

Usnesením č. 103 Smlouvu o provozování vodovodu a kanalizace s AQUAŠUMAVA s.r.o. 



Usnesením č. 104 změnu rozpočtu č. 4 

Pro návrh usnesení hlasovalo všech sedm 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 

  

 


