
 

 

Zápis ZO č. 26 ze dne 27. 9. 2017 

 

Zápis č. 26  

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 27. 9. 2017  

v 19.00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 

Program:  

1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání  

2/ Připojení k projektu – sběrný dvůr v Horažďovicích 

3/ Schválení dodatku k smlouvě s firmou BOHEMIA 

4/ Změna rozpočtu č. 6 a č. 7  

5/ Schválení územního plánu č. 1  

6/ Zřízení věcného břemene  

7/ Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Omluveni: Ondřej Kalinovský 

Nepřítomni: Miroslav Menšík 



JEDNÁNÍ  

 

K bodu 1/ programu  

Zahájení a organizační záležitosti zasedání  

Dvacáté šesté veřejné zasedání zastupitelstva obce. 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 – Marian Kožnar 

Způsob hlasování – návrh: hlasovat veřejně. 

Nikdo se hlasování nezdržel. Nikdo nehlasoval proti návrhům.  

 

K bodu 2/programu  

Připojení k projektu sběrný dvůr v Horažďovicích 

Členové zastupitelstva projednali účast obce Kvášňovice v projektu rozšíření počtu obcí pro sběrný 

dvůr v Horažďovicích. 

 

 

K bodu 3/programu 

Schválení dodatku k smlouvě s firmou BOHEMIA 

Obecní zastupitelé projednali dodatek č. 9 k smlouvě na odpady s firmou BOHEMIA. 

 

K bodu 4/programu 

Změna rozpočtu č. 6 a č. 7 

Obecní zastupitelé se seznámili se změnou rozpočtu č. 6 a č. 7. 

 

 

K bodu 5/programu 

Změna územního plánu č. 1 

Obecní zastupitelé projednali změnu územního plánu č. 1 pro obec Kvášňovice. 

 



K bodu 6/ programu 

Zřízení věcného břemene 

Obecní zastupitelé se seznámili se zřízením věcného břemene – uložení kabele do obecní 

komunikace. 

 

K bodu 7/programu 

Návrh usnesení 

Návrh usnesení přednesl předseda návrhové komise Marian Kožnar 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

Usnesením č. 174 zápis č. 25 ze dne 30. 6. 2017 

Usnesením č. 175 změnu rozpočtu č. 6 a č. 7 

Usnesením č. 176 změnu územního plánu č. 1 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje 

Usnesením č. 177 účast obce Kvášňovice v projektu – Sběrný dvůr v Horažďovicích 

Usnesením č. 178 dodatek č. 9 k smlouvě s firmou BOHEMIA 

Usnesením č. 179 zřízení věcného břemene – uložení kabele do obecní komunikace 

 

Pro návrh usnesení hlasovalo všech pět přítomných členů zastupitelstva. 

Proti návrhu nehlasoval žádný člen ZO. 

Nikdo se hlasování nezdržoval. 

 

K bodu 8/programu 

Závěr 

V závěru zasedání poděkoval starosta obce všem zúčastněným a ve 20:30 schůzi ukončil. 

 

Miloslav Strolený    Václav Tichý 

starosta     místostarosta 

 

Hana Zajícová     Marian Kožnar 

zapisovatelka     ověřovatel zápisu 


