
 
 

 

Usnesení 
 

z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kvášňovice 

konaného dne 3.8.2020  
v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 
Zastupitelstvo obce: 

 
143. určuje zapisovatele zápisu: Hanu Zajícovou. 
144. schvaluje program jednání 15. zasedání zastupitelstva. 
145. určuje ověřovatele zápisu: Mariana Kožnara a Ondřeje Kalinovského. 
146. schvaluje zápis a usnesení ze 14. zasedání ze dne 2.6.2020. 
147. schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kvášňovice provozovateli prodejny 

        v obci firmě Potraviny Mandák s.r.o., se sídlem Nad Nemocnicí 1129, Horažďovice,  
        ve výši 34 000.- Kč a současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu. 
148. schvaluje přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje z dotačního titulu Zachování 
        prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020 ve výši 30 000,- Kč a současně 

        schvaluje uzavření příslušné Smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Obcí  
        Kvášňovice a Plzeňským krajem. 
149. schvaluje přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje z dotačního titulu Podpora 

        ochrany lesa PK ve výši 12 495,- Kč. 
150. schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kvášňovice pro DSO Horažďovicko 

        ve výši 36.039,- Kč v rámci projektu "Velkoobjemové kontejnery pro svoz BRKO v  
        DSO Horažďovicko" a současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o 

        poskytnutí dotace. 
151. schvaluje přijetí účelové dotace od Plzeňského kraje z dotačního titulu Program 

        stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 – Projekty obcí ve výši 
        200 000,- Kč na akci „Oprava budovy č.p. 39“ a současně schvaluje uzavření 
        příslušné Smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Obcí Kvášňovice a Plzeňským  

        krajem.  
152. schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu budovy č.p. 39 se zhotovitelem díla 

        firmou STAFIS-KT s.r.o., IČ 25219090, se sídlem Pačejov-nádraží 74, na celkovou 

        částku 336 708,77 Kč bez DPH. 
153. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a schvaluje rozpočtové opatření č. 4  
        roku 2020. 
154. schvaluje záměr opravy skladů na dřevo v budově školy. 
155. projednalo stížnost paní Jany Melčové ohledně prašnosti cesty v blízkosti jejího 

        pozemku a pověřuje místostarostu obce k vyřízení této stížnosti. 
156. projednalo žádost o častější sekání trávy na místním hřbitově. 
157. schvaluje Knihovní řád místní knihovny Kvášňovice. 
 
 
 

Miloslav Strolený 

starosta obce 


