
 

Zápis ZO č. 20 ze dne 29. 12. 2016 

 

Zápis č. 20 

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 29. 12. 2016 

v 18.00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 

Program: 

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

2/ Projednání a ověření zápisu č. 19 ze dne 15. 11. 2016 

3/ Rozpočet obce na rok 2017 

4/ Rozpočtový výhled na léta 2017 - 2021 

5/ Změna rozpočtu č. 10 a č. 11, rozpočtové změny na konci roku 

6/ Rozpočet DSO Horažďovicko 

7/ Jmenování inventarizační komise 

8/ Poplatek za svoz komunálních odpadů 

9/ Změna územního plánu 

10/ Pasport místních komunikací 

11/ Vodné a stočné, poplatek za připojení k vodovodu 

12/ Návrh usnesení 

13/ Závěr 

 

Přítomni:  Strolený Miloslav, Tichý Václav,  Zajícová Hana, Kalinovský Ondřej, Kožnar Marian 

Omluveni: Menšík Miroslav, Prevužňák Radek 

  

 

 

 



Jednání 

K bodu 1/ programu 

Zahájení a organizační záležitosti zasedání 

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

přítomno pět zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Zasedání zastupitelstva bylo včas a 

řádně svoláno. 

Jako zapisovatel – navržena Hana Zajícová 

Do návrhové komise navrženi – Tichý Václav, 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 pět přítomných členů 

zastupitelstva. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

Nikdo nehlasoval proti návrhům. 

  

K bodu 2/programu 

Projednání a ověření zápisu č. 19 ze dne 15. 11. 2016 

Členové zastupitelstva se seznámili se zápisem ZO č. 19 ze dne 15. 11. 2016. K zápisu nikdo 

z přítomných zastupitelů nevznesl žádné připomínky nebo námitky, byl tak zápis č. 19 ověřen a 

schválen v plném znění. 

  

K bodu 3/ programu 

Rozpočet na rok 2017 

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

navržen přebytkový ve výši příjmy 1728300Kč, výdaje 1346000 Kč. Návrh rozpočtu byl řádně 

zveřejněn na úřední desce umístěné na návsi vedle čekárny autobusů a na internetových stránkách 

obce. Vyvěšen byl 20. 11. 2016 a sejmut 29. 12. 2016. 

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

přistoupeno k hlasování. 

Pro přebytkový rozpočet na  rok 2017 bylo všech pět přítomných zastupitelů obce. 

Proti nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

  



K bodu 4/ programu 

Rozpočtový výhled na léta 2017-2021 

Starosta obce pan Miloslav Strolený přečetl rozpočtový výhled na léta 2017 – 2021. V rozpočtovém 

výhledu byla především zohledněna dostavba kanalizace v obci a výstavba infrastruktury k novým 

stavebním parcelám. 

Bylo přistoupeno k diskuzi a projednání rozpočtového výhledu. Jelikož nebyly vzneseny žádné 

připomínky bylo přistoupeno k hlasování. 

Pro rozpočtový výhled na léta 2017 – 2021 hlasovalo všech pět přítomných zastupitelů obce. 

Proti nehlasoval nikdo. 

Zdrželi se hlasování dva. 

  

K bodu 5/ programu 

Změna rozpočtu č. 10 a č. 11, rozpočtové změny na konci roku 

Zastupitelé projednali změnu rozpočtu č. 10 – Příjmy se zvyšují o 7000 Kč – prodej kanalizačních 

šachet. Výdaje se zvyšují o 53852,88 Kč – 9443 Kč – sběr a odvoz komunálních odpadů, 2600 Kč vývoz 

sklo plast, 41809,88 Kč Slavník - odpočívadla . Dále projednali změnu rozpočtu č. 11 – příjmy se snižují 

o 787 511,12Kč – daň z příjmů 117647,44 Kč, DPH 37460,59, daň z nemovitostí 22080,85 Kč, -

1437000 dotace z MZe – rozdíl v DPH, 310000 Kč dotace od Krajského úřadu na havarijní stav, 

132600 Kč přeúčtování části nákladů na opravu silnice Elektromontáže Blatná, 200 Kč nájem rybníčka, 

4000 Kč pronájem hrobových míst, 15000 Kč příjmy z úroků Klásek, 10500 Kč prodej kanalizačních 

šachet. Výdaje se zvyšují o 532795,73 Kč- náklady na opravu silnice 132600 Kč, 3885 Kč materiál na 

čističku, 371560,13 Kč stavba čističky a kanalizace, 1088Kč balíčky Mikuláš, 8668 Kč materiál na 

opravu bytového domu, 9956 Kč právní služby, 2668 Kč vývoz sklo plast,  116 Kč tabulky na 

odpočívadla, 1216,20 Kč úroky, 1038,40 Kč služby peněžních ústavů. Financování 1135000 Kč – 

čerpání úvěru 1342000 Kč, splátka úvěru -207 000 Kč. 

Dále zastupitelé pověřili starostu obce pana Miloslava Stroleného schválením drobných rozpočtových 

změn vyplývajících ze závěrečných účetních operací. 

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

Zastupitelé změnu rozpočtu č. 10 projednali a vzali na vědomí. 

Pro návrh změny rozpočtu č. 11 hlasovalo všech pět přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

Dále pověřili starostu obce pana Stroleného schválením rozpočtových změn na konci roku 2016. 

  

 

 



K bodu 6/ programu 

Rozpočet DSO Horažďovicko 

Zastupitelé obce projednali návrh rozpočtu DSO na rok 2017. Rozpočet pro rok 201 byl navržen takto: 

příjmy 812 788,- Kč, výdaje 812 788,- Kč. 

Rozpočet DSO na rok 2017 je přiložen k zápisu. 

V otevřené rozpravě nikdo nevznesl žádné připomínky, proto zastupitelstvo obce vzalo rozpočet DSO 

Horažďovicko na vědomí. 

  

K bodu 7/ programu 

Jmenování inventarizační komise 

Inventarizace veškerého hmotného a nehmotného majetku obce, jak fyzická tak dokladová, bude 

provedena k 31. 12. 2016. Pro provedení inventarizace majetku obce starosta pan Miloslav Strolený 

jmenoval inventarizační komisi ve složení: předseda komise p. Tichý Václav, členové komise: p. 

Kožnar Maria a p. Prevužňák Radek. 

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

Pro hlasovalo všech pět přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

  

 K bodu 8/ programu 

 Poplatek za svoz komunálních odpadů 

 Starosta obce pan Miloslav Strolený informoval zastupitele o tom, že se náklady na svoz 

komunálního odpadu na rok 2017 nebudou navyšovat. Proto navrhl, aby cena jedné známky na 

popelnici zůstala stejná, jako v roce 2016 to je 1300 Kč. 

Bylo přistoupeno k diskusi a dále k hlasování. 

Pro cenu známky za popelnici ve výši 1300 Kč hlasovalo všech pět přítomných zastupitelů. 

Proti nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

  

K bodu 9/ programu 

Změna územního plánu 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil zastupitele se změnou územního plánu. Změna 

územního plánu byla projednána se zpracovatelem Ing. aut. Arch. Pavlem Valtrem. 

Je potřeba pověřit člena zastupitelstva obce se zajištěním a provedením územního plánu. 



  

Bylo přistoupeno k diskusi a  k hlasování. 

Pro změnu územního plánu hlasovalo všech pět přítomných zastupitelů. 

Proti nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

Dále pověřilo zastupitelstvo obce starostu pana Stroleného se zajištěním a provedením změn 

územního plánu. 

  

K bodu 10/ programu 

Pasport místních komunikací 

Zastupitelstvo Obce bylo seznámeno s připravovaným pasportem místních komunikací. 

Bylo přistoupeno k diskusi a  k hlasování. 

Pro provedení a realizaci pasportu místních komunikací hlasovalo všech pět přítomných zastupitelů. 

Proti nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

  

 K bodu 11/ programu 

 Vodné a stočné, poplatek za připojení k vodovodu 

 Starosta obce pan Strolený seznámil zastupitele s náklady na provoz obecního vodovodu a vyjádřil 

potřebu s navýšením vodného na rok 2017. Dále bylo zapotřebí stanovit cenu stočného vzhledem 

k napojení se většiny obyvatel na novou kanalizaci. Posléze navrhl, aby novostavby neplatily 

příspěvek 5000 Kč při připojení se na obecní vodovod. 

Bylo přistoupeno k diskusi, kde bylo navržena cena vodného 12 Kč/m3 a cena stočného  18 Kč/m3. 

Pro cenu vodného ve výši 12 Kč/m3 a cenu stočného ve výši 18 Kč/m3, a zrušení příspěvku pro 

novostavby ve výši 5000 Kč při připojení se na obecní vodovod hlasovalo všech pět přítomných 

zastupitelů. 

Proti nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 12/ 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. 128 zápis č. 19 ze dne 15. 11. 2016 

Usnesením č. 129 změnu rozpočtu č. 10 

Usnesením č. 130 rozpočet DSO Horažďovicko 

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 

Usnesením č. 131 přebytkový rozpočet obce Kvášňovice na rok 2017 

Usnesením č. 132 rozpočtový výhled na léta 2017 – 2021 

Usnesením č. 133 rozpočtovou změnu č. 11 

Usnesením č. 134 poplatek za popelnici ve výši 1300 Kč 

Usnesením č. 135 schvaluje změnu územního plánu Obce Kvášňovice č. 1 ÚP dle § 6 odst. 5 zk. 

183/2006 Sb. 

Usnesením č. 136 schvaluje provedení a realizaci pasportu místních komunikací 

Usnesením č. 137 vodné ve výši 12 Kč/m3, stočné ve výši 18 Kč/m3 s platností od 1.1.2017 

Usnesením č. 138 zrušení platby příspěvku 5000 Kč při připojení na obecní vodovod u novostaveb 

Zastupitelstvo obce jmenuje 

Usnesením č. 139 inventarizační komisy ve složení předseda- Václav Tichý, 

členové Kožnar Marian, Prevužňák Radek 

Zastupitelstvo obce pověřuje 

Usnesením č. 140 starostu obce pana Miloslava Stroleného  se zajištěním a provedením změn 

územního plánu obce Kvášňovice 

Usnesením č. 141 starostu obce pana Miloslava Stroleného schválením rozpočtových změn 

vyplývajících se závěrečných účetních operací. 

  

Pro návrh usnesení hlasovalo všech pět  přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval žádný člen ZO. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

  

 

 

 

 

 



K bodu 13/ programu 

Závěr 

V závěru zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání v 20.00 hod. ukončil. 

  

Miloslav Strolený                                                             Václav Tichý 

starosta                                                                             místostarosta 

  

  

Hana Zajícová                                                                   Ondřej Kalinovský                                                           

zapisovatelka                                                                    ověřovatel zápisu                                                 

  

 


