
 

Zápis ZO č. 16. ze dne 22. 6. 2016 

  

Zápis č. 16 

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 22. 6. 2016 

v 19,30 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 

Program: 

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

2/ Projednání a ověření zápisu č. 15 ze dne 12. 5. 2016 

3/ Závěrečný účet obce 2015  

4/ Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 

5/ Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. 

6/ Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEPS, a.s. 

7/ Změna rozpočtu č. 5 

8/ Změna rozpočtu č. 6 

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 

Šestnácté 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. 

 
K bodu 2/programu 

Projednání a ověření zápisu č 15 ze dne 12. 5. 2016 

Členové zastupitelstva se seznámili se zápisem ZO č. 15 ze dne 12. 5. 2016. K zápisu nikdo 
z přítomných zastupitelů nevznesl žádné připomínky nebo námitky, byl tak zápis č. 15 ověřen 
a schválen v plném znění. 

 

K bodu 3/ programu 

Závěrečný účet obce 2015 

Členové zastupitelstva projednali Závěrečný účet obce za rok 2015. V závěrečném účtu jsou 
obsaženy údaje plnění rozpočtových příjmů a výdajů v platném členění podle rozpočtové 
skladby a podle dalších finančních operací. Rozpočet obce Kvášňovice byl projednán a 
schválen usnesením č. 16 zastupitelstvem obce Kvášňovice dne 29. 12. 2014 a v průběhu 
roku byl upraven deseti rozpočtovými změnami, schválenými zastupitelstvem obce. Příjmy 
schválené 1 600 000 Kč a skutečné 4 547 648,03 Kč. Výdaje schválené 1 600 000 Kč a 
skutečné 2 900 701,42 Kč. Saldo příjmů a výdajů činí 1 646 946,61 Kč. 

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

Členové zastupitelstva obce závěrečné účet obce projednali a odsouhlasili. 

Pro návrh závěrečného účtu hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 



K bodu 4/ programu 

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 

 

Členové zastupitelstva se seznámili se zprávou Krajského úřadu PK ekonomického odboru 
v Plzni, o kontrole hospodaření obce Kvášňovice za rok 2015, kterou provedly pracovnice KÚ 
3. 3. 2016. V souladu s § 6 odst. 3 písmeno b) zákona o přezkoumání hospodaření bylo 
přezkoumání provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých 
skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Byly přezkoumány: návrh rozpočtu, 
rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, schválený rozpočet, závěrečný účet, bankovní 
výpisy, evidence majetku a inventarizace, hlavní kniha a účetní doklady s účtováním 
související, výkaznictví, smlouvy (nákup, prodej majetku), vnitřní směrnice obce, zápisy 
z jednání zastupitelstva a kontrolního a finančního výboru. Závěr kontroly: při přezkoumání 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Zpráva o 
přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu, který byl projednán v předchozím 
bodě. 

 

K bodu 5/ programu 

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. 

Starosta obce pan Miloslav Strolený přečetl návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti č. IV-12-0009011/VB/002 Kvášňovice, p. 94/5 NN, kNN – ČEZ Distribuce, a.s. 

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

Pro Smlouvu o řízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s. hlasovalo všech sedm 
přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 6/ programu 

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEPS, a.s. 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil zastupitele obce s návrhem Smlouvy na zřízení 
věcného břemene – Smlouva č. A0407-00242. Jedná se o vedení 400 kV V432/429 – zdvojení 
vedení Kočín – Přeštice – ČEPS, a.s. 

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

Pro Smlouvu o zřízení věcného břemene ČEPS, a.s. hlasovalo všech sedm přítomných 
zastupitelů 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 



K bodu 7/ programu 

Změna rozpočtu č. 5 

Zastupitelé obce projednali změnu rozpočtu č. 5. Příjmy se zvyšují celkem o 5 000 Kč. 
Poplatek za připojení k vodovodu a výdaje se zvyšují celkem o 60 240,60 Kč – mzdy oprava 
vodovodu 5000 Kč, sazenice stromků do lesa 10 700 Kč, pohoštění úklid obce 111 Kč, 
hasičské uniformy, překážka na soutěž 19 429,60 Kč, příspěvek hasičům 20 000 Kč, servis PC, 
internet 5000 Kč. 

V otevřené rozpravě nikdo nevystoupil a nevznesl žádné připomínky, byla proto změna 
rozpočtu č. 5 členy zastupitelstva vzata na vědomí. 

 

K bodu 8/ programu 

Změna rozpočtu č. 6. 

Zastupitelé obce projednali změnu rozpočtu č. 6. Příjmy se zvyšují celkem o 2 066 704,80Kč 
– prodej kanalizačních šachet Wavin 175 000 Kč, příjmy z prodeje pozemků 172 715 Kč, 859 
494,90 Kč SÚRAO příspěvek za geologický průzkum, 859 494,90 Kč SÚRAO příspěvek za 
geologický průzkum za rok 2015 a výdaje se zvyšují celkem o 180 842 Kč – nákup 
kanalizačních šachet Wavin. 

Pro změnu rozpočtu č. 6 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. 105 zápis č. 15 ze dne 12. 5. 2016 

Usnesením č. 108 změnu rozpočtu č. 5 

Usnesením č. 111 zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 

Usnesením č. 106 smlouvu o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce 

Usnesením č. 107 smlouvu o zřízení věcného břemene ČEPS a.s. 

Usnesením č. 109 změnu rozpočtu č. 6 



Usnesením č. 110 závěrečný účet obce za rok 2015 

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 

 
  

  

 


