
 

Zápis ZO č. 18 ze dne 22. 9. 2016 

  

Zápis č. 18 

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 22. 9. 2016 

ve 20.00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 

Program: 

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

2/ Projednání a ověření zápisu č. 17 ze dne 11. 8. 2016 

3/ Dopis z Ministerstva průmyslu a obchodu 

4/ Stav obecní vody 

5/ Návrh usnesení 

6/ Závěr 

 

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

Omluveni: Menšík Miroslav,  Kalinovský Ondřej, Kožnar Marian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jednání 

K bodu 1/ programu 

Zahájení a organizační záležitosti zasedání 

18. veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce pan Miloslav Strolený. Byli 

přítomni čtyři zastupitelé. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Zasedání zastupitelstva bylo včas a 

řádně svoláno. 

Jako zapisovatel – navržena Hana Zajícová 

Do návrhové komise navrženi – Prevužňák Radek 

Za ověřovatele zápisu navržen – Tichý Václav 

Způsob hlasování – návrh: hlasovat veřejně. 

Program jednání přednesl pan Strolený Miloslav 

Pro všechny přednesené návrhy a program jednání hlasovali všichni čtyři přítomní členové 

zastupitelstva. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

Nikdo nehlasoval proti návrhům. 

 

K bodu 2/programu 

Projednání a ověření zápisu č. 17 ze dne 11. 8.2 016 

Členové zastupitelstva se seznámili se zápisem ZO č. 17 ze dne 11. 8. 2016. K zápisu nikdo 

z přítomných zastupitelů nevznesl žádné připomínky nebo námitky, byl tak zápis č. 17 ověřen a 

schválen v plném znění. 

  

K bodu 3/ programu 

Dopis z Ministerstva průmyslu a obchodu 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil zastupitele obce s dopisem z Ministerstva průmyslu a 

obchodu. Zastupitelstvo obce projednalo dopis. Starosta obce se zavázal, že na otázky 

v daném  dopisu bude reagovat. Dopis s odpovědí bude přiložen, jako příloha zápisu ze 

zastupitelstva. 

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

Pro odpověď na dopis z Ministerstva průmyslu a obchodu hlasovali  všichni čtyři přítomní členové 

zastupitelstva.          

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

  



K bodu 4/ programu 

Stav obecní vody 

Místostarosta pan Václav Tichý seznámil zastupitele s rozborem obecní vody. Kvalita vody odpovídá 

ve všech ukazatelích normě. 

V otevřené rozpravě nikdo nevznesl žádné připomínky, proto zastupitelstvo obce bere rozbor vody 

na vědomí. 

 

K bodu 5/ 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. 116 zápis č. 17 ze dne 11. 8. 2016 

Usnesením č. 117 rozbor obecní vody. 

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 

Usnesením č. 118  sepsání odpovědi na dopis z Ministerstva průmyslu a obchodu 

Zastupitelstvo obce pověřuje 

Usnesením č. 119 starostu obce pan Miloslava Stroleného sepsáním odpovědi na dopis z Ministerstva 

průmyslu a obchodu 

Pro návrh usnesení hlasovali všichni čtyři  přítomní členové zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval žádný člen ZO. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

 

K bodu 6/ programu 

Závěr 

V závěru zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání v 21.15 hod. ukončil. 

  

Miloslav Strolený                                                             Václav Tichý 

starosta                                                                             místostarosta a ověřovatel zápisu 

  

Hana Zajícová                                                                 

zapisovatelka                                                                   

  


