
 

 

Zápis ZO č. 5 ze dne 30. 3. 2015 

  

Zápis č. 5 

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 30. 3. 2015 

v 19,00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 

Program:        

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

2/ Projednání a ověření zápisu č. 4 ze dne 6. 2. 2015 

3/ Účetní závěrka za rok 2014 

4/ Změna rozpočtu č. 1 

5/ Změna rozpočtu č. 2 

6/ Vyhláška obce o odpadech 

7/ Den proti hlubinnému úložišti radioaktivních odpadů 

8/ Sídlo mysliveckého a kulturního spolku 

9/ Návrh usnesení 

10/ Závěr 

 

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

Zajícová Hana, Menšík Miroslav 

Omluveni: nikdo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jednání 

K bodu 1/ programu 

Zahájení a organizační záležitosti zasedání 

Páté  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 4 ze dne 6. 2. 2015 

Členové zastupitelstva se seznámili se zápisem ZO č. 4  ze dne 6. 2. 2015. K zápisu nikdo z přítomných 

zastupitelů nevznesl žádné připomínky nebo námitky, byl tak zápis č. 4 ověřen a schválen v plném 

znění.  

  

K bodu 3/ programu 

Účetní závěrka za rok 2014 

Zastupitelé obce projednali účetní závěrku roku 2014. Byly předloženy výkazy 



Fin 2-12 M s tímto výsledkem.  Příjmy schválený rozpočet 1 581 000Kč, upravený po změnách 

1742490,19 Kč, skutečnost 1742490,19 Kč.  Výdaje schválený rozpočet 1 581000Kč, rozpočet po 

změnách 1232234,74 Kč, skutečnost 1232234,74 Kč. 

Rozvaha – obec má ve vlastnictví nehmotný majetek v hodnotě 178021 Kč, pozemky v hodnotě 

2011512,68 Kč, budovy a stavby v hodnotě 8101958,12 Kč, samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí a nedokončený dlouhodobý majetek v hodnotě  Kč 939424,8 Kč a finanční majetek 

v hodnotě 2943361,93 Kč. Nedokončené stavby činí 573560Kč. Pohledávky má obec ve výši 43222Kč 

a závazky 16372,40Kč. 

Výkaz zisků a ztrát – náklady celkem 1273355,84 Kč, výnosy celkem 1759072,19Kč. Výsledek 

hospodaření před zdaněním 571366,35Kč, dohadná položka daně z příjmu 85650Kč. 

Hospodářský výsledek v běžném účetním období 2013 činil 485716,35 Kč. 

Příloha – popisuje celkovou účetní činnost běžného roku. 

K tomuto bodu byla otevřena rozprava. Vzhledem k tomu, že se nikdo k uvedenému bodu nepřihlásil, 

bylo přistoupeno k hlasování. 

V otevřené rozpravě nikdo nevystoupil a nevznesl žádné připomínky, bylo proto přistoupeno 

k hlasování. 

Pro účetní závěrku za rok 2014 hlasovalo všech sedm přítomných zastupitelů. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

Nikdo nehlasoval proti návrhu 

  

K bodu 4/ programu 

Změna rozpočtu č. 1 

Členové zastupitelstva byli seznámení z rozpočtovými změnami č. 1. V návrhu rozpočtových změn č. 1 

došlo ke změně příjmů o 1350 Kč a výdajů o 11630 Kč.  Příjmy 1350 Kč poplatek za popelnice. Výdaje 

11630 Kč vstupenky do divadla, 5000 Kč servis účetního programu. V otevřené rozpravě nikdo 

nevznesl žádné připomínky, bylo přistoupeno k hlasování. 

Pro návrh změna rozpočtu č. 1 hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

  

K bodu 5/ programu 

Změna rozpočtu č. 2 

Členové zastupitelstva byli seznámení z rozpočtovými změnami č. 2. V návrhu rozpočtových změn č. 2 

došlo ke změně příjmů o 24130 Kč a výdajů o 23158 Kč.  Příjmy 7700 Kč prodej obecních pozemků 

paní Hamerníkové, 16430 Kč zaplacení části úroků Klásek Václav. Výdaje 2000 Kč návrh na vklad do 

katastru nemovitostí, 1675 Kč servis účetního programu, 10708 Kč stan 5x10m-kulturní akce, 8775 Kč 



nákup pozemků od paní Hamerníkové. V otevřené rozpravě nikdo nevznesl žádné připomínky, bylo 

přistoupeno k hlasování. 

Pro návrh změna rozpočtu č. 2 hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

  

K bodu 6/ programu 

Vyhláška obce o odpadech 

Starosta obce pan Miloslav Strolený přečetl zastupitelům návrh Obecně závazné vyhlášky obce 

Kvášňovice o stanovení systému shromažďování odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území obce Kvášňovice. Vyhláška obsahuje úvodní ustanovení, třídění komunálního odpadu, 

shromažďování tříděného odpadu, sběr a svoz nebezpečných položek komunálního odpadu, sběr a 

svoz objemného odpadu, shromažďování směsného komunálního odpadu, nakládání se stavebním 

odpadem, závěrečná ustanovení. 

V otevřené rozpravě nikdo nevystoupil a nevznesl žádné připomínky, bylo proto přistoupeno 

k hlasování. 

Pro Obecně závaznou vyhlášku obce Kvášňovice hlasovalo všech sedm přítomných členů 

zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

  

K bodu 7/ program 

Den proti hlubinnému úložišti radioaktivních odpadů 

Starosta obce informoval zastupitele o možnosti účasti občanů Kvášňovic na Dni proti hlubinnému 

úložišti radioaktivních odpadů. Akce se bude konat dne 18. dubna 2015. Zahájení proběhne 

v Horažďovicích. Program bude přístupný k nahlédnutí na obecním úřadě až po oficiálním zveřejnění 

2. 4. 2015. 

V otevřené rozpravě nikdo nevystoupil a nevznesl žádné připomínky, bylo proto přistoupeno 

k hlasování. 

Pro akci Den proti hlubinnému úložišti radioaktivních odpadů hlasovalo všech sedm přítomných 

zastupitelů. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

Nikdo nehlasoval proti návrhu 

  

K bodu 8/  programu 

Sídlo mysliveckého a kulturního spolku 



Starosta obce přečetl stanovy Mysliveckého spolku Kvášňovice a informoval zastupitele obce o 

žádosti členů mysliveckého spolku umístit sídlo spolku na adresu Obecního úřadu Kvášňovice 5  341 

01 Horažďovice. Dále informoval o nově vznikajícím kulturním spolku Z Kulatesa na boso. Tento 

spolek bude pořádat kulturní a společenské akce v obci. Také žádají o umístění sídla spolku na adresu 

Kvášňovice 5. 

V otevřené rozpravě nikdo nevystoupil a nevznesl žádné připomínky, bylo proto přistoupeno 

k hlasování. 

Pro umístění sídla Mysliveckého spolku Kvášňovice a spolku Z Kulatesa na boso na adresu Obecního 

úřadu Kvášňovice 5,  341 01 Horažďovice hlasovalo všech sedm přítomných zastupitelů. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

Nikdo nehlasoval proti návrhu 

  

  

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. 29 zápis č. 4 ze dne 6. 2. 2015 

Zastupitelstvo obce   s c h v a l u j e  

Usnesením č. 30 Účetní závěrku za rok 2014 

Usnesením č. 31 Změnu rozpočtu č. 1 

Usnesením č. 32 Změnu rozpočtu č. 2 

Usnesením č. 33 Obecně závaznou vyhlášku Obce Kvášňovice o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území obce Kvášňovice 

Usnesením č. 34 akci Den proti hlubinnému úložišti radioaktivních odpadů 

Usnesením č. 35 že souhlasí se sídlem Mysliveckého spolku Kvášňovice a spolku Z Kulatesa na boso 

na Obecním úřadě Kvášňovice 5. 

  

Pro návrh usnesení hlasovalo všech sedm 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 ve 20,30 hodin ukončil. 

  

Miloslav Strolený                                                                  Václav Tichý 

starosta                                                                                 místostarosta 

  

Hana Zajícová                                                                       Kalinovský Ondřej 

zapisovatelka                                                                        ověřovatel zápisu                

 


