
 

Zápis ZO č. 21 ze dne 10. 2. 2017 

  

Zápis č. 21 

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 10. 2. 2017 

v 18.00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích. 

Program: 

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

2/ Projednání a ověření zápisu č.v20 ze dne 29. 12. 2016 

3/ Dotace od Krajského úřadu – cesty k novým stavebním parcelám 

4/ Oprava bytu v bytovém domě čp. 37 

5/ Prácheňsko – dotace sakrální stavby 

6/ Vesnice roku 

7/ Návrh usnesení 

8/ Závěr 

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

Prevužňák Radek 

Nepřítomni: Menšík Miroslav 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jednání 

K bodu 1/ programu 

Zahájení a organizační záležitosti zasedání 

Dvacátéprvní 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 –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. 20 ze dne 29. 12. 2016 

Členové zastupitelstva se seznámili se zápisem ZO č. 20 ze dne 29. 12. 2016. K zápisu nikdo 

z přítomných zastupitelů nevznesl žádné připomínky nebo námitky, byl tak zápis č. 20 ověřen a 

schválen v plném znění. 

  

K bodu 3/ programu 

Dotace od Krajského úřadu – cesty k novým stavebním parcelám 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil členy zastupitelstva obce s možností žádat Krajský úřad 

Plzeňského kraje o dotaci na výstavbu infrastruktury obce. Jelikož bude v květnu letošního roku 

zahájena výstavba silnice ke stavebním parcelám, přednesl návrh na podání žádosti o dotaci. Celkové 

náklady na výstavbu silnice budou dle cenové nabídky 1 170 000 Kč. Obec proto zažádá o maximální 

možnou částu 500 000 Kč. 

Bylo přistoupeno k diskuzi a projednání žádosti o dotaci. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky 

bylo přistoupeno k hlasování. 

 Pro podání žádosti o dotaci na silnici hlasovalo všech šest přítomných zastupitelů obce. 



Proti nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 K bodu 4/ programu 

Oprava bytu v bytovém domě čp. 37 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil zastupitele obce s pracemi na opravě bytu v bytovém 

domě čp. 37. Byla provedena rekonstrukce elektrického vedení, oprava stopu, výmalba. Dále byly 

koupeny elektrické ohřívače vody pro oba byty v prvním patře. Náklady na rekonstrukci bytu byly 

přibližně 40 tis. Kč. Oba ohřívače vody stály 10,5 tis Kč. 

 Zastupitelé rekonstrukci projednali. V otevřené rozpravě nikdo nevznesl žádné připomínky proto 

zastupitelstvo obce vzalo rekonstrukci bytu na vědomí. 

  

K bodu 5/ programu 

Prácheňsko – dotace sakrální stavby 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil zastupitele obce s průběhem jednání v rámce sdružení 

Prácheňska. Oznámil zastupitelům, že sdružení Prácheňsko bude žádat o dotaci na opravu sakrálních 

staveb. 

 Zastupitelé dotaci projednali. V otevřené rozpravě nikdo nevznesl žádné připomínky, proto 

zastupitelstvo obce vzalo žádost na dotaci v rámci Prácheňska na vědomí. 

 

 K bodu 6/ programu 

 Vesnice roku 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s pravidly soutěže Vesnice roku. Přečetl jednotlivé okruhy, 

které bude komise hodnotit. Nabídl zastupitelům možnost přihlásit se do soutěže. V otevřené diskusi 

došlo k projednání návrhu se závěrem, že budou do příští schůze připraveny podklady pro podání 

přihlášky a dále bude přihláška opět projednána. 

 Zastupitelé obce vzali přihlášku do soutěže Vesnice roku na vědomí. 

  

K bodu 7/ 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. 142 zápis č. 20 ze dne 29. 12. 2016 

Usnesením č. 143 opravu bytu v bytovém domě čp. 37 

Usnesením č. 144 podání žádosti o dotaci na opravu sakrálních staveb sdružením Prácheňsko 

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 



Usnesením č. 145 podání žádosti na Krajský úřad  o dotaci na výstavbu silnice k novým stavebním 

parcelám. 

Pro návrh usnesení hlasovalo všech šest  přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval žádný člen ZO. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

 

K bodu 8/ programu 

Závěr 

V závěru zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání v 19.30 hod. ukončil. 

  

Miloslav Strolený                                                              Václav Tichý 

starosta                                                                             místostarosta 

  

  

Hana Zajícová                                                                   Ondřej Kalinovský                                                           

zapisovatelka                                                                    ověřovatel zápisu               

  

 


