
 

 

 

 

Zápis ZO č. 25 ze dne 30. 6. 2017 

  

  

Zápis č. 25 

z  veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 30. 6. 2017 

v 19.00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 

Program: 

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

2/ Projednání a ověření zápisu č. 24 ze dne 22. 5. 2017 

3/ Závěrečný účet obce za rok 2016 

4/ Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 

5/ Závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2016 

6/ Stanovy DSO Horažďovicko 

7/ Změna rozpočtu č. 4 a č. 5 

8/ Návrh usnesení 

9/ Závěr 

 

 

 

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

Kalinovský 

Omluven: nikdo 

Nepřítomni:  Menšík Miroslav 



JEDNÁNÍ 

K bodu 1/ programu 

Zahájení a organizační záležitosti zasedání 

Dvacáté páté veřejné zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce pan Miloslav Strolený. 

Bylo přítomno šest zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Zasedání zastupitelstva bylo včas 

a řádně svoláno. 

Jako zapisovatel – navržena Hana Zajícová 

Do návrhové komise navrženi – Prevužňák Radek, Kožnar Marian 

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 šest přítomných členů 

zastupitelstva. 

Nikdo se hlasování nezdržel. 

Nikdo nehlasoval proti návrhům. 

  

K bodu 2/programu 

Projednání a ověření zápisu č. 24 ze dne 22. 5. 2017 

Členové zastupitelstva se seznámili se zápisem ZO č. 24 ze dne 22. 5. 2017. K zápisu nikdo 

z přítomných zastupitelů nevznesl žádné připomínky nebo námitky, byl tak zápis č. 24 ověřen a 

schválen v plném znění. 

  

K bodu 3/ programu 

Závěrečný účet obce 2016 

  

Členové zastupitelstva projednali Závěrečný účet obce za rok 2016.  V závěrečném účtu jsou 

obsaženy údaje plnění rozpočtových příjmů a výdajů v platném členění podle rozpočtové skladby a 

podle dalších finančních operací. Rozpočet obce Kvášňovice byl projednán a schválen usnesením č. 70 

zastupitelstvem obce Kvášňovice dne 28. 12. 2015 a v průběhu roku byl upraven dvanácti 

rozpočtovými změnami, schválenými zastupitelstvem obce. Příjmy schválené 7 663 000 Kč a skutečné 

10 206 381,42  Kč. Výdaje schválené 13 621 000 Kč a skutečné 15 300 749,38 Kč. Saldo příjmů a 

výdajů činí 5 094 367,96 Kč. 

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

Členové zastupitelstva obce závěrečné účet obce projednali a odsouhlasili. 

  



Pro návrh závěrečného účtu  hlasovalo všech šest přítomných členů zastupitelstva.       

Proti návrhu nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

  

K bodu 4/ programu 

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 

  

Členové zastupitelstva se seznámili se zprávou Krajského úřadu PK ekonomického odboru v Plzni, o 

kontrole hospodaření obce Kvášňovice za rok 2016, kterou provedly pracovnice KÚ 11. 5. 

2017.  V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumání hospodaření bylo přezkoumání 

provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu 

a obsahu přezkoumání. Byly přezkoumány: návrh rozpočtu, rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, 

schválený rozpočet, závěrečný účet, bankovní výpisy, evidence majetku a inventarizace, hlavní kniha 

a účetní doklady s účtováním související, výkaznictví, smlouvy (nákup, prodej majetku), vnitřní 

směrnice obce, zápisy z jednání zastupitelstva a kontrolního a finančního výboru. Závěr kontroly: při 

přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a)  zákona č. 420/2004 Sb.) 

Zpráva o přezkoumání hospodaření  je součástí závěrečného účtu, který byl projednán v předchozím 

bodě. 

  

 K bodu 5/ programu 

Závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2016 

  

Členové zastupitelstva projednali Závěrečný účet DSO Horažďovicko  za rok 2016.  V závěrečném účtu 

jsou obsaženy údaje plnění rozpočtových příjmů a výdajů v platném členění podle rozpočtové skladby 

a podle dalších finančních operací. Rozpočet DSO Horažďovicko byl projednán a schválen usnesením 

valnou hromadou dne 7. 4. 2016 a v průběhu roku byl upraven třemi rozpočtovými změnami, 

schválenými valnou hromadou DSO 22. 12. 2015 bylo schváleno rozpočtové provizorium Příjmy 

schválené 22 000 Kč a skutečné 564 416,23  Kč. Výdaje schválené 22 000 Kč a skutečné 453 232,16 

Kč. Saldo příjmů a výdajů činí 111 184,07 Kč. 

Členové zastupitelstva se seznámili se zprávou Krajského úřadu PK ekonomického odboru v Plzni, o 

kontrole hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2016, kterou provedly pracovnice KÚ ve dnech 4. 11. 

2016 dílčí přezkoumání a 28. 4. 2017 konečné přezkoumání.  V souladu s § 6 odst. 3 písm b) zákona o 

přezkoumání hospodaření bylo přezkoumání provedeno výběrovým způsobem s ohledem na 

významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Byly přezkoumány: 

návrh rozpočtu, rozpočtová opatření, rozpočtový výhled, schválený rozpočet, závěrečný účet, 

bankovní výpisy, evidence majetku a inventarizace, hlavní kniha a účetní doklady s účtováním 

související, výkaznictví, smlouvy (nákup, prodej majetku), vnitřní směrnice obce, zápisy z jednání 

zastupitelstva a kontrolního a finančního výboru. Závěr kontroly: při přezkoumání nebyly zjištěny 

chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a)  zákona č. 420/2004 Sb.) Zpráva o přezkoumání 

hospodaření  je součástí závěrečného účtu. 



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

Členové zastupitelstva obce závěrečné účet DSO Horažďovicko projednali a vzali na vědomí. 

  

 K bodu 6/ programu 

 Stanovy DSO Horažďovicko 

  

Starosta obce pan Miloslav Strolený seznámil zastupitele se stanovami DSO Horažďovicko. Stanovy 

mají 10 bodů, které se týkají názvu svazku, členských obcí, cíle svazku, předmětu činnosti, orgánů 

svazku, majetku svazku a zdrojů příjmů, práv a povinností členských obcí, hospodaření svazku, 

členství ve svazku a závěrečného ustanovení. Stanovy jsou příloho tohoto zápisu a jsou k nahlédnutí 

na obecním úřadě a internetových stránkách obce. Bylo přistoupeno k hlasování. 

 Pro Stanovy DSO Horažďovicko hlasovalo všech šest přítomných zastupitelů obce. 

Proti nehlasoval nikdo. 

Nikdo se nezdržel hlasování. 

  

K bodu 7/ programu 

 Změna rozpočtu č. 4 a č. 5 

  

Členové zastupitelstva byli seznámeni s rozpočtovými změnami č. 4. Došlo ke změně příjmů ve výši 

22 300 Kč – příjmy z loterií 6 000 Kč, poplatek z hrobu 300 Kč, prodej dřeva 16 000 Kč a ke změně 

výdajů ve výši 20 311 Kč – hovorné ČOV 250 Kč, mzdy byty 3 000 Kč, mzdy hostinec 2 000 Kč, mat. na 

opravu hostince 2 500 Kč, lavička 3 561 Kč, právní služby (uložiště) 3 500 Kč, sazenice les 2 500 Kč, dar 

Myslivecké sdružení 3 000 Kč. Dále byli seznámeni s rozpočtovými změnami č. 5.  Došlo ke změně 

příjmů ve výši 107 000 Kč – daň z nemovitostí 100 000 Kč, prodej šachty Wavin – 7000 Kč a ke změně 

výdajů ve výši 63 565  Kč – elektřina ČOV 10 000 Kč, služby ČOV – rozbory vody 10 000 Kč, průkaz 

energetické náročnosti budov 12 597 Kč, počítač obec 13 659 Kč, oprava úřední desky 2 000 Kč, 

mulčování trávy u silnice 10 000 Kč, materiál hostinec – barvy 2 000 Kč, občerstvení Vesnice roku 

3 009 Kč, materiál na údržbu zeleně 300 Kč. 

Zastupitelé obě změny rozpočtu projednali a vzali na vědomí. 

  

 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. 169 zápis č. 24 ze dne 22. 5. 2017 

Usnesením č. 170 změnu rozpočtu č. 4 a č. 5 



Usnesením č. 171 závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2016 

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e 

Usnesením č. 172 závěrečný účet obce Kvášňovice za rok 2016 

Usnesením č. 173 stanovy DSO Horažďovicko 

  

Pro návrh usnesení hlasovalo všech šest  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 v 20.30 hod. ukončil. 

  

Miloslav Strolený                                                             Václav Tichý 

starosta                                                                             místostarosta 

  

  

Hana Zajícová                                                                    Kalinovský Ondřej                                                

zapisovatelka                                                                    ověřovatel zápisu        

 


