
 
 

 
Usnesení 

 
z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kvášňovice 

konaného dne 7.12.2020  
v kanceláři OÚ v Kvášňovicích 

 
Zastupitelstvo obce: 

 
158. určuje zapisovatele zápisu: Hanu Zajícovou. 
159. schvaluje program jednání 16. zasedání zastupitelstva. 
160. určuje ověřovatele zápisu: Mariana Kožnara a Ondřeje Kalinovského. 
161. schvaluje zápis a usnesení ze 15. zasedání ze dne 3.8.2020. 
162. schvaluje záměr obnovit zarostlé cesty Na Vrch a cestu ke Kovčínskému rybníku. 
163. schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kvášňovice pro DSO Horažďovicko 

        ve výši 5.853,- Kč v rámci projektu "Rozšíření sběrného dvora v Horažďovicích“ a 

        současně schvaluje příslušnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 
164. bylo seznámeno s novelizací atomového zákona, který vstoupí v platnost 1.1.2021 

165. ve věci vydání Změny č. 2 Územního plánu Kvášňovice: 
        I. bere na vědomí dokumentaci Změny č. 2 Územního plánu Kvášňovice  
        II. konstatuje, že Změna č. 2 Územního plánu Kvášňovice není v rozporu  
           s Politikou územního rozvoje ČR, v platném znění, s územně plánovací 
           dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem  
           krajského úřadu dle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  
           stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
         III. vydává v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
           plánování a stavebním řádu (stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, za 
           použití § 43 odst. 4. § 54 stavebního zákona, a § 17 až § 171 až § 174 zákona 
           č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 2  
           Územního plánu Kvášňovice formou opatření obecné povahy 
         IV. ukládá odboru výstavby a územního plánování MÚ Horažďovice zajistit 
          vyhotovení Změny č. 2 Územního plánu Kvášňovice, zajistit vyhotovení úplného  
          znění Územního plánu Kvášňovice po této změně, doručit Změnu č. 2 Územního 
          plánu Kvášňovice a úplné znění Územního plánu Kvášňovice po této změně  
          veřejnou vyhláškou, zajistit záznam o vydání Změny č. 2 Územního plánu  
          Kvášňovice v evidenci územně plánovací činnosti v ČR.  
166. schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Obnova místní komunikace v obci 
        Kvášňovice“ z Ministerstva pro místní rozvoj, dotačního programu Podpora obnovy  
        a rozvoje venkova, podprogramu DT 117d8210A. 
167. schvaluje rozpočtové opatření č. 6 roku 2020. 
168. schvaluje rozpočet obce Kvášňovice na rok 2021, příjmy ve výši 2,347.200 Kč a  
        výdaje ve výši 3,961.800 Kč. 
 
 
 

Miloslav Strolený 

starosta obce 


