
 

 

Zápis ZO č. 9 ze dne 28. 10. 2015 

  

Zápis č. 9 

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 28. 10. 2015 

v 18,00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 

Program:  

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

2/ Projednání a ověření zápisu č. 8 ze dne 1. 9. 2015 

3/ Změna rozpočtu č. 6 a č. 7 

4/ Stavební dozor na stavbu splaškové kanalizace a ČOV 

5/ Žaloba proti rozhodnutí Min. živ. Prostředí - průzkum 

6/ Rozsvícení stromečku 

7/ Nákup kuželek a petangue 

8/ Nákup anticorových dvířek do kolumbária 

9/ Pronájem místního hostince – sál 

10/ Stížnost p. Šroubové na hrubé chování souseda 

11/ Návrh usnesení 

12/ Závěr 

 

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

Zajícová Hana, Menšík Miroslav 

Hosté: Paní Šroubová č. p. 79 

 

 



 

 

 

 

 

Jednání 

K bodu 1/ programu 

Zahájení a organizační záležitosti zasedání 

Deváté 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 8 ze dne 1. 9. 2015 

Členové zastupitelstva se seznámili se zápisem ZO č. 8 ze dne 1. 9. 2015. K zápisu nikdo z přítomných 

zastupitelů nevznesl žádné připomínky nebo námitky, byl tak zápis č. 8 ověřen a schválen v plném 

znění. 

 

K bodu 3/ programu 

Změna rozpočtu č. 6 a č. 7 

Členové zastupitelstva byli seznámení z rozpočtovými změnami č. 6. V návrhu rozpočtových změn č. 6 

došlo ke změně příjmů o 0 Kč a výdajů o 12 164 Kč. Výdaje 6000Kč mzda za oprava vodovodu, 4513 

Kč nákup materiálu na opravu vodovodu, 59Kč občerstvení oprava vodovodu, 592 Kč daň z převodu 

nemovitostí, 1000 Kč nákup toneru a kancelářských potřeb. Dále byli členové zastupitelstva 

seznámení z rozpočtovými změnami č. 7. V návrhu rozpočtových změn č. 7 došlo ke změně příjmů o 0 



Kč a výdajů o 51 747 Kč. Výdaje 41 200 Kč záloha el energie a vyúčtování, 547 Kč květiny koncert na 

pouť, 9000 Kč podium DSO Horažďovicko, 1000 Kč vánoční přání. 

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

Pro návrhy změny rozpočtu č. 6 a č. 7 hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 4/ programu 

Stavební dozor na stavbu splaškové kanalizace a ČOV 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil členy zastupitelstva se smlouvou na stavební dozor 

splaškové kanalizace a ČOV. Cena byla stanovena na 143 990 Kč. Dozor bude provádět Ing. Josef Viták 

– PIK, projektová a inženýrská kancelář. 

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

Pro schválení stavebního dozoru na stavbu splaškové kanalizace - Ing. Josef Viták-PIK hlasovalo 

všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 5/ programu 

Žaloba proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí - průzkum 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil členy zastupitelstva s podáním žaloby proti rozhodnutí 

ministerstva životního prostředí ze dne 25. 8. 2015, č. j. 2731/M/15 (průzkum pro stavbu úložiště 

radioaktivního odpadu). 

V otevřené rozpravě nikdo nevznesl žádné připomínky, proto mohla být žaloba vzata na vědomí. 

 

K bodu 6/ programu 

Rozsvícení stromečku 

Zastupitelstvo obce projednalo rozsvícení vánočního stromečku. Starosta obce navrhl datum 

rozsvícení stromečku na 28. 11. 2015. Dále navrhl, že zajistí občerstvení, pro děti i dospělé 

návštěvníky obce, spolu s paní H. Zajícovou. 

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

Pro stanovení data rozsvěcování vánočního stromečku na 28. 11. 2015 hlasovalo všech sedm 

přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 



Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 7/ programu 

Nákup kuželek a petangue 

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil členy zastupitelstva obce s potřebou rozšíření 

kulturního a sportovního vyžití občanů obce. Navrhl proto nákup kuželek (výška 38cm, průměr 10cm) 

a sady 8 koulí na petangue. Sportovní náčiní bude určeno pro dětské hřiště. 

V otevřené rozpravě nikdo nevznesl žádné připomínky. 

Pro nákup kuželek a petangue hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 8/ programu 

Nákup anticorových dvířek do kolumbária 

Pan Václav Tichý seznámil členy zastupitelstva obce s potřebou řešit problém s rozpadajícími se 

dvířky v komumbáriu na místním hřbitově. Přednesl proto zastupitelstvu obce návrh na zakoupení 

deseti kusů anticorových dvířek v celkové hodnotě 8470 Kč. 

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

Pro zakoupení deseti kusů dvířek hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 9/ programu 

Pronájem místního hostince – sál 

Starosta obce přednesl zastupitelstvu obce potřebu řešit pronájem místního hostince. Důvodem je 

vysoká cena pronájmu sálu pro společenské organizace, které zde pořádají přednášky nebo bály. 

Problém bude řešit s p. Milanem Holým. Starosta navrhl pověřit jednáním s panem Holým sebe a 

paní H. Zajicovou. 

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

Pro pověření M. Stroleného a H. Zajícové jednáním s p. Holým hlasovalo všech sedm přítomných 

členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 



K bodu 10/ programu 

Stížnost p. Šroubové na hrubé chování souseda 

Paní Šroubová přednesla zastupitelstvu obce stížnost na hrubé chování svého souseda, který bydlí v 

č. p. 80 u paní Marty Duspivové. Starosta obce navrhl pozvat obě znesvářené strany na příští zasedání 

obecního zastupitelstva 

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

Pro pozvání obou znesvářených stran na příští jednání obecního zastupitelstva hlasovalo všech sedm 

přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

K bodu 11/ 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. 52 zápis č. 8 ze dne 1. 9. 2015 

Usnesením č. 53 žalobu proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí – průzkum pro stavbu 

úložiště radioaktivního odpadu 

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 

Usnesením č. 54 změnu rozpočtu č. 6 a č. 7 

Usnesením č. 55 schvaluje stavební dozor na stavbu kanalizace a ČOV – Ing. Josef Viták 

Usnesením č. 56 datum rozsvěcení vánočního stromečku na 28. 11. 2015 

Usnesením č. 57 nákup kuželek a petangue 

Usnesením č. 58 nákup anticorových dvířek do kolumbária 

Usnesením č. 59 pozvat k projednání stížnosti paní Šroubovou a jejího souseda. 

Zastupitelstvo obce pověřuje 

Usnesením č. 60 jednat s panem M. Holým ohledně pronájmu hostince p. Stroleného a paní 

Zajícovou 

Usnesením č. 61 k zajištění občerstvení na rozsvěcování vánočního stromku paní Zajícovou a pana 

Stroleného 

Pro návrh usnesení hlasovalo všech sedm přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval žádný člen ZO. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 



 

K bodu 12/ programu 

Závěr 

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

Miloslav Strolený      Václav Tichý 

starosta       místostarosta 

 

Kalinovský Ondřej      Zajícová Hana 

ověřovatel zápisu      zapisovatelka 

 


