
 
 

 
 
 

Zápis č. 25 

 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kvášňovice, 
konaného dne 7. 2. 2022 v budově OÚ v Kvášňovicích 

 
Program: 

 

1. Zahájení, organizační záležitosti zasedání 
2. Záměr na využití lomu na těžbu kamene 

3. Žádost o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na opravu prodejny 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2022 

5. Projednání výše nájemného za domácí kompostéry 

6. Závěr 

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

 
Omluveni:   - 
 
Neomluveni: - 
 
JEDNÁNÍ 
 
K bodu 1/ Zahájení, organizační záležitosti zasedání 

Zasedání zastupitelstva obce Kvášňovice bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Miloslavem 

Stroleným, pozvánka na dnešní zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu i na 

elektronické úřední desce. Přítomno je všech sem zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Jako zapisovatel je navržena Hana Zajícová. 

Za ověřovatele zápisu jsou navrženi Marian Kožnar a Ondřej Kalinovský. 

Pan Miloslav Strolený přečetl usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce, všechny body 

posledního usnesení byly splněny. 

 

Návrh usnesení č. 245 

Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele zápisu: Hanu Zajícovou. 

Hlasování:    Pro: 7              Proti: 0              Zdržel se: 0 

Usnesení je přijato. 

Návrh usnesení č. 246 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 25. zasedání zastupitelstva. 

Hlasování:    Pro: 7              Proti: 0              Zdržel se: 0 

Usnesení je přijato. 

Návrh usnesení č. 247 

Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu: Mariana Kožnara a Ondřeje Kalinovského. 

Hlasování:    Pro: 7              Proti: 0              Zdržel se: 0 



Usnesení je přijato. 

Návrh usnesení č. 248 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis a usnesení z 24. zasedání ze dne 17. 1. 2022. 

Hlasování:    Pro: 7              Proti: 0              Zdržel se: 0 

Usnesení je přijato. 

 

K bodu 2/ Záměr na využití lomu na těžbu kamene 

Lom na těžbu kamene, který se nachází na pozemcích obce, byl pronajímán družstvu Jihokámen 

Písek. Zástupce této firmy kontaktoval pana starostu a oznámil mu záměr ukončit nájemní 

smlouvu. Obci byl předložen nový záměr obnovit těžbu kamene v této lokalitě. Starosta 

seznamuje přítomné s obsáhlým dokumentem, který zájemce p. Kareš zpracoval, v něm je vše 

detailně popsáno. Předpokládaný roční objem těžby by měl být 2500 – 3000 m3 kamene. 

Zastupitelé se vyjadřují k záměru znovu těžit kámen v lomu za uvedených podmínek. Pro otevření 

lomu hlasovali: p. Korbel, p. Prevužňák, p. Kožnar, p. Tichý a p. Strolený, proti tomuto návrhu se 

vyjádřili p. Zajícová a p. Kalinovský. 

Návrh usnesení č. 249 

Zastupitelstvo obce souhlasí s dalším postupem pro otevření lomu na kámen Brouček. 

Hlasování:    Pro: 5              Proti: 2              Zdržel se: 0 

Usnesení je přijato. 

 

K bodu 3/ Žádost o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na opravu 
prodejny 

Plzeňský kraj vyhlásil tradiční krajský dotační program pro obce – Program stabilizace a obnovy 

venkova Plzeňského kraje. My bychom zažádali na dotaci na opravu budovy prodejny, kde se 

vymění okna, vchodové dveře, opraví se střecha a omítky. 

Návrh usnesení č. 250 

Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu PSOV PK 2022, a to 

na opravu budovy prodejny. 

Hlasování:    Pro: 7              Proti: 0              Zdržel se: 0 

Usnesení je přijato. 

 

K bodu 4/ Rozpočtové opatření č. 1/2022 

Rozpočtové opatření č. 1/2022 navyšuje výdaje na prodloužení vodovodu o 300 tis. Kč, k pokrytí 

nákladů je zapojen přebytek hospodaření minulých let. 

Návrh usnesení č. 251 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022. 

Hlasování:    Pro: 7              Proti: 0              Zdržel se: 0 

Usnesení je přijato. 

 

K bodu 5/ Projednání výše nájemného za domácí kompostéry 

DSO Horažďovicko předalo v loňském roce 50 ks domácích kompostéru, na které byla 

poskytnuta dotace. Obec je nabídla občanům za nájemné ve výši 500 Kč po dobu 5 let, poté se 

stávají majetkem občanů. Zájem o kompostéry byl však malý, a tak se nyní zastupitelé shodují na 

tom, že pronájem bude bezplatný. Těm, kteří již nájemné zaplatili, bude váceno. 

Návrh usnesení č. 252 

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 224 ze dne 8. 11. 2021 a rozhodlo o bezplatném 

zapůjčení kompostérů. Těm, kteří již nájemné uhradili, bude částka 500 Kč vrácena. 

Hlasování:    Pro: 7              Proti: 0              Zdržel se: 0 

Usnesení je přijato. 

 

K bodu 5/ Závěr 

V závěru zasedání poděkoval starosta obce všem zúčastněným a v 19.10 hodin zasedání 

zastupitelstva ukončil. Další zasedání zastupitelstva se bude konat v měsíci březnu. 

 

 

Zapisovatel:     Hana Zajícová     .............................................................. 

  



 

 

Ověřovatelé:               Ondřej Kalinovský .............................................................. 

 

              Marian Kožnar .............................................................. 

 

 

 

Starosta:                    Miloslav Strolený   ............................................................ 


