
 

 

Zápis ZO č. 7 ze dne 30. 7. 2015 

  

Zápis č. 7 

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 30. 7. 2015 

ve 20,00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 

Program:  

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

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

3/ Změna rozpočtu č. 5 

4/ Žádost Michala Menšíka o přidělení obecního bytu 

5/ Únik vody 

6/ Projednání výběrového řízení na stavbu kanalizace a ČOV 

7/ Oplocení v bytovém domě /bývalá škola/ 

8/ Návrh usnesení 

9/ Závěr 

 

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

Zajícová Hana, Menšík Miroslav 

Omluveni: nikdo 

Hosté: p.Štěrbová, p. Dlouhý 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Jednání 

K bodu 1/ programu 

Zahájení a organizační záležitosti zasedání 

Sedmé 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 Hana Zajícová 

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 pět přítomných členů 

zastupitelstva. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

Nikdo nehlasoval proti návrhům. 

 

K bodu 2/programu 

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

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

zastupitelů nevznesl žádné připomínky nebo námitky, byl tak zápis č. 6 ověřen a schválen v plném 

znění. 

 

K bodu 3/ programu 

Změna rozpočtu č. 5 

Členové zastupitelstva byli seznámení z rozpočtovými změnami č. 5. V návrhu rozpočtových změn č. 5 

došlo ke změně příjmů o 3750 Kč a výdajů o 37 205 Kč. Příjmy 1000 Kč zapůjčení stanu, 2750 Kč 



příjmy z dividend. Výdaje 10000 Kč oprava vodovodu, 26000 Kč nákup promítačky, 1005 Kč pohřební 

věnec, 200 Kč poštové. V otevřené rozpravě nikdo nevznesl žádné připomínky, bylo přistoupeno k 

hlasování. 

Pro návrh změny rozpočtu č. 5 hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 4/ programu 

Žádost Michala Menšíka o přidělení obecního bytu 

Starosta obce pan Miloslav Strolený přečetl žádost pana Michala Menšíka o přidělení obecního bytu. 

V současné době obec žádný volný byt nemá, proto žádost bude zatím pouze evidována. 

 

K bodu 5/ programu 

Únik vody 

Členové zastupitelstva projednali únik vody na parcele p. Ermana. Pan Erman bude písemně 

vyrozuměn dopisem o zřízení řádného rozvodu vody na své parcele. Bude zjištěn majitel vedení 

vodovodu a bude mu naúčtována částka spojená s hledáním závady na vodovodním potrubí. Závadu 

hledali dvě firmy – ČEVAK a.s. a AQUAŠUMAVA s.r.o. 

 

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

Pro naúčtování nákladů spojených s hledáním závady na vodovodu majiteli vedení vodovodu 

hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 6/ programu 

Projednání výběrového řízení na stavbu kanalizace a ČOV  

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil zastupitele obce s průběhem výběrového řízení na 

stavbu kanalizace a ČOV, které proběhlo dne 13. 7. 2015 v budově obecního úřadu. Výběrového 

řízení se zúčastnilo celkem 17 firem. Starosta přečetl tři nejlepší nabídky: 

1. místo: STAVMONTA spol. s r.o. cena: 11 975 000 Kč 

2. místo: TRANSMIX BETON, s.r.o. cena: 12 528 000 Kč 

3. místo: VAVŘÍK STAVBY, s.r.o. cena: 13 736 000 Kč 

 



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

Členové zastupitelstva obce výběrové řízení projednali a odsouhlasili. 

Pro výsledek výběrového řízení hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 7/ programu 

Oplocení v bytovém domě /bývalá škola/ 

Zastupitelstvo obce Kvášňovice bylo seznámeno se záměrem pana Menšíka oplotit část bývalé školní 

zahrady. Na oplocení bude potřeba jeden balík pletiva /25 m /. Práci na oplocení provede pan 

Menšík. 

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

Pro nákup 1 balíku /25m/ pletiva hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 8/ 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. 41 zápis č. 6 ze dne 4. 6. 2015 

Usnesením č. 42 žádost Michala Menšíka na přidělení obecního bytu 

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 

Usnesením č. 43 naúčtování nákladů spojených s hledáním závady na obecním vodovodu majiteli 

Usnesením č. 44 výsledek výběrového řízení na stavbu kanalizace a ČOV 

Usnesením č. 45 nákup 1balíku /25m/ pletiva 

Pro návrh usnesení hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval žádný člen ZO. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

 

 

 



K bodu 9/ programu 

Závěr 

V závěru zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a jednání ve 21, 15 hodin ukončil. 

 

Miloslav Strolený       Václav Tichý 

starosta        místostarosta 

 

Kalinovský Ondřej       Zajícová Hana 

ověřovatel zápisu       zapisovatelka 

  

 

 


