
 

Zápis ZO č. 19 ze dne 15. 11. 2016 

 

Zápis č. 19 

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 15. 11. 2016 

v 19.00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 

Program: 

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

2/ Projednání a ověření zápisu č. 18 ze dne 22. 9. 2016 

3/ Změna rozpočtu č. 8 a č. 9 

4/ Odměna za obsluhu ČOV a vodovodu 

5/ Vánoční stromeček 

6/ Návrh rozpočtu na rok 2017 

7/ Dotace od Krajského úřadu 

8/ Pronájem obecního bytu 

9/ Návrh usnesení 

10/ Závěr 

 

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

Kožnar Marian 

Omluveni: Menšík Miroslav 

  

 

 

 

 

 



Jednání 

K bodu 1/ programu 

Zahájení a organizační záležitosti zasedání 

Devatenácté 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 – Prevužňák Radek, Marian Kožnar 

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. 18 ze dne 22. 9. 2016 

Členové zastupitelstva se seznámili se zápisem ZO č. 18 ze dne 22. 9. 2016. K zápisu nikdo 

z přítomných zastupitelů nevznesl žádné připomínky nebo námitky, byl tak zápis č. 18 ověřen a 

schválen v plném znění. 

 

K bodu 3/ programu 

Změna rozpočtu č. 8 a č. 9 

Zastupitelé projednali změnu rozpočtu č. 8 – Příjmy se zvyšují o 22848,57 Kč – daň z nem. 

11042,27Kč, daň z příjmů PO 11 806,30 Kč. Výdaje se zvyšují o 22384 Kč – 339 Kč pracovní zástěra, 

13277Kč elektro materiál, 5268Kč oprava motoru křovinořez, 3500 Kč servis PC. Dále projednali 

změnu rozpočtu č. 9 – příjmy se zvyšují o 75187,81Kč – daň z příjmů 29929,54 Kč, daň ze nem. 794,27 

Kč, dotace volby 29150 Kč,  prodej šachet Wavin 14000 Kč, dividendy 1314 Kč. Výdaje se zvyšují o 

22 555,48 Kč- náklady na volby 11016 Kč, servis PC 493,48 Kč, pohoštění 507 Kč, mzdy 5990 Kč, mat. 

na čističku 2125 Kč, ceny na dětský den 1551 Kč, revize hydrantů 873 Kč. 

Zastupitelé změny rozpočtu č. 8 a č. 9 projednali a vzali na vědomí. 

  

 

 



K bodu 4/ programu 

Odměna za obsluhu ČOV a vodovodu 

Starosta obce pan Miloslav Strolený navrhl odměnu pro pana Radka Prevužnáka za obsluhu ČOV ve 

výši 800 Kč měsíčně a pro pana Václava Tichého za obsluhu obecního vodovou ve výši 400 Kč 

měsíčně. Zastupitelé návrh projednali a přistoupili k hlasování. 

Pro odměnu 800 Kč měsíčně pro pana Prevužňáka  a pro odměnu 400 Kč měsíčně pro pana Tichého 

hlasovali čtyři zastupitelé. 

Proti nehlasoval nikdo. 

Zdrželi se hlasování dva. 

  

K bodu 5/ programu 

Vánoční stromeček 

Starosta informoval o tom, že bude jako každý rok probíhat rozsvěcení vánočního stromečku u 

budovy Obecního úřadu. Datum byl stanoven na 26. 11. 2016 od 17.00 hod. 

Kulturní program zajistí spolek Z Kulatesa naboso a nákup balíčků s Mikulášskou nadílkou zajistí paní 

Hana Zajícová. 

Zastupitelstvo návrh projednalo a vzalo na vědomí. 

  

K bodu 6/ programu 

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 

Předsedkyně finančního výboru paní Hana Zajícová přednesla návrh rozpočtu obce na rok 2017. Byl 

navržen přebytkový ve výši příjmy 1728300 Kč a výdaje ve výši 1346000 Kč. 

Bylo přistoupeno k diskuzi a projednání návrhu rozpočtu. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky, 

starosta obce navrhl, aby byl rozpočet zveřejněn elektronicky i na vývěsce obce. 

 

K bodu 7/ programu 

Dotace od Krajského úřadu 

Starosta obce pan Miloslav Strolený přečetl smlouvu na dotaci od Krajského úřadu odbor životního 

prostředí na dostavbu ČOV a kanalizace. Dotace je ve výši 1 000 000 Kč. Dále přečetl smlouvu na 

dotaci od Krajského úřadu na mimořádné situace. Dotace je ve výši 310 000 Kč. Zastupitelé smlouvy 

projednali a bylo přistoupeno k hlasování. 

Pro smlouvy o dotaci od Krajského úřadu ve výši 1 000 000 Kč a 310 000 Kč hlasovalo všech šest 

přítomných zastupitelů. 

Proti nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 



K bodu 8/ programu 

Pronájem obecního bytu 

Starosta obce pan Miloslav Strolený informoval zastupitele o tom, že se na základě zveřejnění záměru 

obce na pronájem obecního bytu v bytovém domě č. p. 37 přihlásily dva zájemci. Pan Liška, který by 

byt užíval na celoroční bydlení a po případném sepsání smlouvy a nastěhování se, by se stal občanem 

Kvášňovic a druhý zájemce by byt využíval jen, jako rekreační. 

Bylo přistoupeno k diskusi, kde zastupitelé vyjádřili názor, že je pro obec výhodnější, pronajímat byt 

na stálé bydlení. 

Pro pronájem obecního bytu v bytovém domě č. 37 panu Liškovi hlasovalo všech šest přítomných 

zastupitelů. 

Proti nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

  

K bodu 9/ 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. 121 zápis č. 18 ze dne 22. 9. 2016 

Usnesením č. 122 změnu rozpočtu č. 8 a č. 9 

Usnesením č. 122 rozsvěcení vánočního stromečku dne 26. 11. 2016 od 17.00 hodin 

Usnesením č. 123 návrh přebytkového rozpočtu obce na rok 2017 

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 

Usnesením č. 124 měsíční odměnu pro pana Prevužňáka ve výši 800 Kč a měsíční odměnu pro pana 

Tichého ve výši 400 Kč 

Usnesením č. 125 Smlouvu na dotaci od Krajského úřadu ve výši 1 000 000 Kč 

Usnesením č. 126 Smlouvu na dotaci od Krajského úřadu ve výši 310 000 Kč 

Usnesením č. 127 pronájem bytu v bytovém domě č. p. 37 panu Liškovi 

Pro návrh usnesení hlasovalo všech šest  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 21.15 hod. ukončil. 

  

Miloslav Strolený                                                             Václav Tichý 

starosta                                                                             místostarosta 

  

  

Hana Zajícová                                                                   Ondřej Kalinovský                                                           

zapisovatelka                                                                    ověřovatel zápisu                                                 

  

 


