Zápis ZO č. 30 ze dne 15. 3. 2018
Zápis č. 30
z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kvášňovice, konaného dne 15. 3. 2018
v 18.00 hodin v kanceláři OÚ v Kvášňovicích

Program:
1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání
2/ Rozpočtové opatření č. 1 roku 2018
3/ Činnost obce
4/ Návrh usnesení
5/ Závěr

Přítomni: Miloslav Strolený, Václav Tichý, Marian Kožnar, Radek Prevužňák
Omluveni: Hana Zajícová, Ondřej Kalinovský
Neomluveni: Miroslav Menšík

JEDNÁNÍ
K bodu 1/ programu
Zahájení a organizační záležitosti zasedání
V 18.00 hodin zahájil starosta Miloslav Strolený třicáté veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Jsou přítomni čtyři zastupitelé, zastupitelstvo obce je usnášení schopné. Zasedání zastupitelstva
bylo včas a řádně svoláno.
Jako zapisovatel je navržen Václav Tichý.
Do návrhové komise je navržen Marian Kožnar.
Za ověřovatele zápisu je navržen Radek Prevužňák.
Způsob hlasování - návrh: hlasovat veřejně.
Pan Miloslav Strolený přečetl usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce, všechny body
posledního usnesení byly splněny.
Pro návrh jsou 4 hlasy, nikdo se hlasování nezdržel, nikdo nehlasoval proti návrhům.

K bodu 2/ programu
Rozpočtové opatření č. 1 roku 2018
Starosta předkládá rozpočtové opatření č. 1, zastupitelstvo jej bere na vědomí.

K bodu 3/ programu
Činnost obce
Starosta informuje zastupitele o činnosti obce, zažádali jsme Plzeňský kraj o dotaci na opravu
místních komunikaci, dále připravujeme žádost o dotaci na prodloužení kanalizace a na stavbu
oplocenky v lese.

K bodu 4/ programu

Návrh usnesení
Návrh usnesení přednesl člen návrhové komise Marian Kožnar:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Usnesením č. 199 rozpočtové opatření č. 1 roku 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesením č. 200 zápis a plnění usnesení z 29. zasedání ze dne 19. 1. 2018.
Pro návrh usnesení jsou všichni čtyři přítomní zastupitelé, nikdo se hlasování nezdržel, nikdo
nehlasoval proti návrhu.

K bodu 6/ programu
Závěr
V závěru zasedání poděkoval starosta obce všem zúčastněným a v 19:30 hodin zasedání
ukončil.

Starosta: Miloslav Strolený

..............................................................

Místostarosta: Václav Tichý

..............................................................

Zapsal: Václav Tichý

..............................................................

Ověřil: Radek Prevužňák

..............................................................

