
 

 

Zápis ZO č. 3 ze dne 29. 12. 2014 

 

Zápis č. 3 

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 29. 12. 2014 

v 18,00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích. 

 

Program:  

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

2/ Projednání a ověření zápisu č. 2 ze dne 24. 11. 2014 

3/ Návrh rozpočtových změn č. 8 a č. 9 

4/ Rozpočtový výhled na dalších 5 let 

5/ Rozpočet na rok 2015 

6/ Návrh rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2015 

7/ Projednání příspěvku na turnaj v mariáši 

8/ Vyhláška o volném pobíhání psů 

9/ Projednání nákupu savců a proudnic pro hasiče 

10/ Úložiště jaderného odpadu v lokalitě Březový potok 

11/ Jmenování inventarizační komise 

12/ Projednání dluhu pana Václav Kláska 

13/ Vodovod a veřejné osvětlení 

14/ Dodatek č. 1 ke směrnici – Odpisový plán 

15/ Návrh usnesení 

16/ Závěr 

Přítomni: Strolený Miloslav, Tichý Václav, Prevužňák Radek, Kalinovský Ondřej, Kožnar Marian, 

Zajícová Hana, Menšík Miroslav 



Jednání 

K bodu 1/ programu 

Zahájení a organizační záležitosti zasedání 

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

přítomno všech sedm zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Zasedání zastupitelstva bylo 

včas a řádně svoláno. 

Jako zapisovatel – navržena Zajícová Hana 

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. 

Nikdo nehlasoval proti návrhům. 

  

K bodu 2/programu 

Projednání a ověření zápisu č 2 ze dne 24. 11. 2014 

Členové zastupitelstva se seznámili se zápisem ZO č. 2 ze dne 24. 11. 2014. K zápisu nikdo 

z přítomných zastupitelů nevznesl žádné připomínky nebo námitky, byl tak zápis č. 2 ověřen a 

schválen v plném znění.  

  

K bodu 3/ programu 

Projednání návrhu rozpočtových změn č. 8 a č. 9 

Členové zastupitelstva byli seznámeni s rozpočtovými změnami č. 8 a č. 9. V návrhu rozpočtových 

změn č. 8 došlo ke změně příjmů o 72040 Kč a výdajů o 17704,44 Kč. V návrhu rozpočtových změn č. 

9 došlo ke změně příjmů o -28,28 Kč a výdajů o – 791649,30 Kč. Jedná se o závěrečnou úpravu 

rozpočtu. Dále zastupitelé pověřili starostu obce pana Miloslava Stroleného schválením drobných 

rozpočtových změn vyplívajících ze závěrečných účetních operací. 

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

Pro návrh změna rozpočtu č. 8 a č. 9 hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

Návrh změny rozpočtu je přílohou č. 1 a 2 zápisu. 



  

K bodu 4/ programu 

Rozpočtový výhled na dalších 5 let 

Starosta obce pan Miloslav Strolený předložil zastupitelům rozpočtový výhled na roky  2015 – 2019. 

V rozpočtovém výhledu byla především zohledněna stavba kanalizace a čističky odpadních vod. Dále 

byla zohledněna investice do výstavby infrastruktury u pozemků určeným ke stavbě rodinných domů. 

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

Pro rozpočtový výhled 2015-2019  hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva.       

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

Návrh změny rozpočtu je přílohou č. 3 zápisu. 

 

K bodu 5/ programu 

Rozpočet na rok 2015 

Zastupitelé obce projednali návrh  rozpočtu pro rok 2015. Rozpočet byl sestaven ze skutečností roku 

2014 a bylo přihlíženo k potřebám a prioritám obce. Rozpočet pro rok 2015 je navržen  jako 

vyrovnaný ve výši 1 600 000 Kč.  Návrh rozpočtu na rok 2015 byl vyvěšen od 26. 11. 2014 do 28. 12. 

2014 na vývěsce a na webových stránkách obce. Návrh je přiložen k zápisu jako příloha č. 4. 

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

Pro rozpočet pro rok 2015 hlasovalo všech sedm přítomných členů  zastupitelstva obce. 

Nikdo nehlasoval proti. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

  

K bodu 6 / programu 

Návrh rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2015 

Zastupitelé obce projednali návrh rozpočtu DSO na rok 2015. Rozpočet pro rok 2015 byl navržen 

takto: příjmy 551 568,- Kč, výdaje 746 208,- Kč, financování 254 640,- Kč. 

Rozpočet DSO na rok  2015  je přiložen k zápisu č. 5. 

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

Pro rozpočet DSO  pro rok 2015 hlasovalo všech sedm přítomných členů   zastupitelstva obce. 

Nikdo nehlasoval proti. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

  



K bodu 7/ programu 

Projednání příspěvku na turnaj v mariáši 

Starosta obce pan Miloslav Strolený přečetl žádost pana Milana Holého na příspěvek na turnaj v 

mariáši ve výši 2000 Kč. 

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

Pro výplatu příspěvku ve výši 2000 Kč nehlasoval nikdo. 

Proti návrhu hlasovalo šest členů zastupitelstva. 

Jeden člen zastupitelstva se zdržel hlasování. 

  

K bodu 8/ programu 

Vyhláška o volném pobíhání psů 

Starosta obce přečetl vypracovanou Vyhlášku č. 1/2014 o volném pobíhání psů. Vyhláška nabývá 

platnosti dnem 1. 2. 2015. Vyhláška je vyvěšena na vývěsce a webových stránkách obce a je přílohou 

č. 6. 

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

Pro Vyhlášku č. 1/2014 o volném pobíhání psů hlasovalo všech sedm přítomných 

členů   zastupitelstva obce. 

Nikdo nehlasoval proti. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

 

K bodu 9/ programu 

Projednání nákupu savců a proudnic pro hasiče 

Po účasti na hasičské schůzi navrhl starosta obce pan Miloslav Strolený nákup savců k hasičské 

stříkačce a také nákup proudnic. 

V otevřené rozpravě byl navrhnut nákup 4 savců a 2 proudnic. Bylo proto přistoupeno k hlasování. 

Pro nákup 4 savců a 2 proudnic hlasovalo všech sedm přítomných členů   zastupitelstva obce. 

Nikdo nehlasoval proti. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

  

K bodu 10/ programu 

Úložiště jaderného odpadu v lokalitě Březový potok 

Zastupitelstvo obce projednalo nesouhlas s vybudováním úložiště jaderného odpadu v lokalitě 

Březový potok. Dále pověřilo starostu obce pana Miloslava Stroleného , aby uplatnil všechny zákonné 

prostředky k zabránění vybudování úložiště jaderného odpadu v uvedené lokalitě. 



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

Pro pověření starosty obce pana Miloslava Stroleného k uplatnění všech zákonných prostředků 

k zabránění výstavby úložiště jaderných odpadů hlasovalo všech sedm přítomných 

členů  zastupitelstva obce. 

Nikdo nehlasoval proti. 

Nikdo se hlasování nezdržel.  

  

K bodu 11/ programu 

Jmenování inventarizační komise 

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

provedena k 31. 12. 2014.  Pro provedení inventarizace majetku obce starosta  pan Miloslav  Strolený 

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

Menšík Miroslav a p. Prevužňák Radek. 

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

Pro hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu č. 12/ programu 

Projednání dluhu pana Václav Kláska 

 Zastupitelé jednali o dlužné částce pana Václava Kláska, bytem Olšany čp. 80. Výše dluhu činí 56 

430,- Kč. Přestože byl pan Klásek na dlužnou částku několikrát upozorněn a vyzván k úhradě,  v roce 

2014 neuhradil žádnou část dluhu. Zastupitelé navrhují celou záležitost  řešit právní cestou. K jednání 

s právní kanceláří pověřují starostu obce pana Miloslava Stroleného. 

 Pro  návrh pověření  starosty  obce  k jednání s právní kanceláří  ve věci dlužné částky 

hlasovalo  všech sedm členů zastupitelstva. 

Nikdo nehlasoval proti návrhu. 

Nikdo se heslování nezdržel. 

  

 

K bodu 13/ programu 

Vodovod a veřejné osvětlení 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil zastupitele obce s potřebou vypracovat projekty 

k prodloužení vodovodu od č. p. 24 k č. p. 78 a s vypracováním projektu rozšíření veřejného osvětlení. 



Navrhl zadat projekt k prodloužení vodovodu firmě EGY projekt spol. s r.o. a projet rozšíření 

veřejného osvětlení panu Františku Vondráškovi. 

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

Pro hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

  

K bodu 14/ programu 

Dodatek č. 1 ke směrnici – Odpisový plán 

Zastupitelstvo obce projednalo dodatek č. 1 k směrnici ze dne 30. 12. 2011 - Odpisový plán. Starosta 

obce pan Miloslav Strolený navrhl následující znění textu dodatku.: Hranice významnosti se dle ČSÚ 

(Českého účetního standardu) ruší a nahrazuje se zbytkovou hodnotou, která je stanovena u nového i 

stávajícího majetku na 0 Kč. 

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

Pro hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

  

K bodu 15/ 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. 12 zápis č. 2 ze dne 24. 11. 2014 

Usnesením č. 17 rozpočet DSO Horažďovicko pro rok 2015 

Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  

Usnesením č. 13 návrh změny rozpočtu č. 8 příjmy po úpravě 1741740,00 Kč a výdaje po úpravě 

2020393,44 Kč. 

Usnesením č. 14 návrh změny rozpočtu č. 9 příjmy po úpravě 1741711,72 Kč a výdaje po úpravě 

1228744,14 Kč. 

Usnesením č. 15 rozpočtový výhled na roky 2015-2019 

Usnesením č. 16 rozpočet pro rok 2015 – rozpočet vyrovnaný ve výši 1 600 000Kč, 

Usnesením č. 18  Vyhlášku č. 1/2014 o volném pobíhání psů 

Usnesením č. 19 nákup 4 savců a 2 proudnic k hasičské stříkačce 



Usnesením č. 26 dodatek č. 1 k směrnici ze dne 30. 12. 2011 – Odpisový plán 

Zastupitelstvo obce pověřuje 

Usnesením č. 20 starostu obce k schválení drobných rozpočtových změn ve druhé polovině měsíce 

prosince, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, pís. a) zákona 128/2000 SB o obcích. 

Usnesením č. 21 starostu obce pana Miloslava Stroleného k uplatnění všech zákonných prostředků k 

zabránění výstavby úložiště jaderných odpadů, 

Usnesením č. 22 starostu  obce  k jednání s právní kanceláří  ve věci dlužné částky pana Václava 

Kláska 

Usnesením č. 23 starostu obce  zadat projekt k prodloužení vodovodu firmě EGY projekt spol. s r.o. a 

projet rozšíření veřejného osvětlení panu Františku Vondráškovo. 

Zastupitelstvo obce jmenuje 

Usnesením č.  24 inventarizační komisy ve složení předseda pan Václav Tichý, členové pan Radek 

Prevužňák a pan Miroslav Menšík. 

Zastupitelstvo obce neschvaluje 

Usnesením č. 25 příspěvek na turnaj v mariáši. 

Pro návrh usnesení hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval žádný člen ZO. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

  

K bodu 16/ programu 

Závěr 

V závěru zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání ve 20,00 hodin ukončil. 

Miloslav Strolený                                                                  Václav Tichý 

starosta                                                                                 místostarosta 

  

Hana Zajícová                                                                       Kalinovský Ondřej 

zapisovatelka                                                                        ověřovatel zápisu        


