
 

Zápis ZO č. 8 ze dne 1. 9. 2015 

  

Zápis č. 8 

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 1. 9. 2015 

v 19,00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 

Program: 

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

2/ Projednání a ověření zápisu č. 7 ze dne 30. 7. 2015 

3/ Smlouva o dílo na výstavbu kanalizaci a ČOV 

4/ Elektrická přípojka k hřišti 

5/ Rozbor vody 

6/ Parkování autobusů v obci 

7/ Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí – Březový potok 

8/ Odpadkové koše 

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. 

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 7 ze dne 30. 7. 2015 

Členové zastupitelstva se seznámili se zápisem ZO č. 7 ze dne 30. 7. 2015. K zápisu nikdo 

z přítomných zastupitelů nevznesl žádné připomínky nebo námitky, byl tak zápis č. 7 ověřen a 

schválen v plném znění. 

 

K bodu 3/ programu 

Smlouva o dílo na výstavbu kanalizaci a ČOV 

Na základě výsledků výběrového řízení starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil členy 

zastupitelstva se Smlouvou o dílo na výstavbu splaškové kanalizace a ČOV o firmy Stavmonta spol. S r. 

o. a dále byly projednány nabídky inženýrské činnosti (stavební dozor) na akci „splašková kanalizace“. 

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

Pro smlouvu o dílo na výstavbu splaškové kanalizace a ČOV hlasovalo všech sedm přítomných 

zastupitelů obce. 

Proti nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 



K bodu 4/ programu 

Elektrická přípojka k hřišti 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil členy zastupitelstva s potřebou elektrické přípojky k 

hřišti za obchodem. Členové zastupitelstva přípojku projednali. 

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

Pro zřízení elektrické přípojky na hřišti za obchodem nehlasoval nikdo. 

Proti hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 5/ programu 

Rozbor vody 

Místostarosta obce pan Václav Tichý seznámil zastupitele s rozborem pitné vody, který byl proveden 

17. 8.2015 laboratoří Šumavské vodovody a kanalizace a.s. Rozbor byl proveden dle vyhlášky 

252/2004 Sb. Kvalita vody dle rozboru je zcela v pořádku. Není proto potřeba přijímat žádná opatření 

pro zlepšení kvality vody. 

 

K bodu 6/ programu 

Parkování autobusů v obci 

Zastupitelstvo obce projednalo parkování autobusu na travních obecních pozemcích. Pan Vopalecký 

bude upozorněn na to, že tato plocha je obcí pravidelně sekána a udržována, proto zde není možno s 

autobusem parkovat. Danou záležitost s panem Vopaleckým projedná pan Marian Kožnar. 

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

Pro zákaz parkování autobusů na travních plochách obce hlasovalo všech sedm přítomných členů 

zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 7/ programu 

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí – Březový potok 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil členy zastupitelstva obce s rozhoduním Ministerstva 

životního prostředí o zamítnutí žádosti nepovolení povrchového průzkumu v území Březový potok, 

jako vhodné lokality pro umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Obec Musí povolit 

průzkum. Proti tomuto rozhodnutí Ministerstva Životního prostředí se již nelze odvolat. 

V otevřené rozpravě nikdo nevznesl žádné připomínky. 

 



K bodu 8/ programu 

Odpadkové koše 

Pan Ondřej Kalinovský seznámil členy zastupitelstva obce s potřebou řešit problém s odpadky na 

hřišti za obchodem a na zastávce autobusů. Odpadkové koše jsou již nevyhovující a při větru dochází 

k rozfoukání části odpadu po okolí. Přednesl proto zastupitelstvu obce návrh na zakoupení dvou 

betonových odpadkových košů. 

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

Pro zakoupení dvou kusů betonových odpadkových košů hlasovalo všech sedm přítomných členů 

zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

 

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. 46 zápis č. 7 ze dne 30. 7. 2015 

Usnesením č. 48 Rozbor vody ze dne 17. 8. 2015 provedený společností Šumavské vodovody a 

kanalizace a.s. 

Usnesením č. 49 Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o nepovolení povrchového průzkumu v 

lokalitě Březový potok 

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 

Usnesením č. 47 Smlouvu o dílu na výstavbu splaškové kanalizace a ČOV - Stavmonta spol. s r. o. 

Usnesením č. 50 zákaz parkování autobusů na travních plochách obce. 

Usnesením č. 51 nákup dvou kusů betonových odpadkových košů 

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 

 

Kalinovský Ondřej                                                                                  Zajícová Hana 

ověřovatel zápisu                                                                        zapisovatelka 

 


