Zápis
z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konaného dne 27.ledna 2022 v 17.00 – 17.45 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kvasicích
1.Zahájení
Starosta obce Ing. Dušan Odehnal zahájil a řídil celý průběh zasedání. Přivítal občany,
členy zastupitelstva a konstatoval, že na jednání je přítomno 10 členů zastupitelstva.
Omluveni jsou Ing.Petr Čabla, Tomáš Kahaja, Jana Koželová, Ing.Richard Šiška a František
Špíšek.
Zápis z minulého jednání je přístupný k nahlédnutí v kanceláři starosty. Byl podepsán
ověřovateli, nebyly proti němu podány námitky a považuje se tedy za platný.
P. starosta přečetl návrh programu veřejného zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola usnesení
Zpráva o činnosti rady obce
Rozpočtové opatření Obce Kvasice č.13/2021
Prodej pozemku p.č.906/14 a části pozemku p.č.1463/4 v k.ú.Kvasice
Diskuse
Usnesení
Závěr

a zeptal se, zda má někdo z členů ZO pozměňující návrh nebo by chtěl do programu
dnešního zasedání něco doplnit.
Do programu nebyl doplněn žádný bod, proto p.starosta přečetl návrh usnesení. Kdo je
pro usnesení v tomto znění:
201/ ZO Kvasice schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kvasice, konaného dne 27.ledna 2022.
Hlasování: PRO – 10, proti – 0, zdržel se – 0
P. starosta navrhl ověřovatele zápisu Radka Kahaju a Tomáše Kolomazníka.
Hlasování: PRO – 10, proti – 0, zdržel se – 0

P. starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Bc.Jana Pospíšilová, Mgr.Jiří Machovský
Zdeněk Zapletal

Hlasování: PRO – 10, proti – 0, zdržel se – 0
Návrhová komise mezi sebou určila předsedu Bc.Janu Pospíšilovou.

Ověřovatelé zápisu: Radek Kahaja, Tomáš Kolomazník
Návrhová komise:

Bc.Jana Pospíšilová, Mgr.Jiří Machovský, Zdeněk Zapletal

Omluveni:

Ing.Petr Čabla, Tomáš Kahaja, Jana Koželová, Ing.Richard
Šiška, František Špíšek.

Sepsáním zápisu byla pověřena Marie Horová.

2.Kontrola usnesení
P.místostarosta provedl kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání, konaného
dne 9.12.2021.
Dotazy: nebyly.

3.Zpráva o činnosti rady obce
P. starosta přečetl zprávu o činnosti rady obce. Zpráva zahrnuje informace z jednání rady
obce dne 9.12.2021 a 6.1.2022. Informace z dnešního jednání rady budou poskytnuty na
příštím veřejném zasedání.
Dotazy:
Ing.Ševčík požádal o informaci k pachtovní smlouvě se ZP Kvasicko. P. starosta mu
vysvětlil, že se jedná o ½ pozemku p.č. 3310 o celkové výměře 0,1811 ha, roční pachtovné
činí 211 Kč.
Ing. Ševčík seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením Obce Kvasice č.12/2021.
Dotazy: nebyly.
P. starosta přečetl usnesení:
202/ ZO Kvasice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Kvasice.
4.Rozpočtové opatření Obce Kvasice č.13/2021
P. starosta uvedl, že rozpočtové opatření č.13/2021 řeší kompletní vyrovnání účtů za rok
2021 dle skutečnosti. Hlavními ukazateli jsou celkový rozpočet, který byl ve výši 89,9 mil.
Kč. Celkové příjmy byly 72,9 mil. Kč a bylo čerpáno 17 mil. Kč z běžného účtu.
Daňové příjmy byly v celkové výši 36,36 mil. Kč, k navýšení o 4 mil. Kč došlo vyšším
výběrem daní. Nedaňové příjmy činily 19,43 mil. Kč, zde došlo ke snížení oproti rozpočtu
o 5,37 mil. Kč především nedočerpáním úvěru ve výši cca 5 mil. Kč, dále se snížily příjmy
z pronájmu nebytových prostor, úhrady hrobů byly přesunuty na rok 2022 a také se na
základě skutečnosti snížily odpisy ZŠ Kvasice.

Celkové výdaje činily 89,9 mil. Kč. Největší rozdíly ve výdajích: zúčtování ulice Husova dle
skutečnosti, nekoupily se akcie VaKu, nevyčerpal se plán obnovy kanalizací, byla zrušena
částečná oprava střech na Sokolovně, nedočerpal se úvěr na KODUS, veřejné osvětlení na
Krajině se platilo až v letošním roce, dále nemocnost zaměstnanců snížila výdaje na platy
a odvody zaměstnanců Obce a Sběrného dvora.
Ing. Ševčík doplnil výklad p. starosty a podrobně jednotlivé položky rozpočtového
opatření objasnil.
Dotazy: nebyly. Pouze p. místostarosta ocenil práci loňského roku, udělalo se hodně
práce – KODUS, veřejné osvětlení a rozhlas na Krajině, vodovod na Novém Dvoře, chodník
v ul.Husova. Tak velký rozpočet obec ještě nikdy neměla a tyto finanční prostředky byly
opravdu rozumně proinvestovány.
P. starosta přečetl návrh usnesení. Kdo je pro usnesení v tomto znění:
203/ ZO Kvasice schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č.13/2021.
Hlasování: PRO – 10, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh usnesení byl přijat.

5.Prodej pozemku p.č.906/14 a části pozemku p.č.1463/4 v k.ú.Kvasice
P. starosta přečetl žádost Martina Hejdy, Kvasice, Nová 674 a Ing.Aleny Nevrlé, Postoupky
31, o odkup pozemku p.č.906/14 v k.ú.Kvasice o výměře 12 m2 za celkovou cenu 8.400,Kč vč.DPH. K žádosti je doložen znalecký posudek č.4461-57/21, vystavený
Ing.Vladimírou Smetanovou dne 25.10.2021. Jedná se o nápravu historického stavu,
zjištěného na základě zjišťování průběhu hranic pro obnovu katastrálního operátu novým
mapováním. Pozemek je součástí oplocené zahrady ve vlastnictví p.Martina Hejdy a
Ing.Aleny Nevrlové. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce a elektronické
úřední desce.
Dotazy: nebyly.
P. starosta přečetl návrh usnesení. Kdo je pro usnesení v tomto znění:
204/ ZO Kvasice schvaluje prodej pozemku p.č.906/14 v k.ú.Kvasice o výměře 12
m2 Martinu Hejdovi, Nová 674, Kvasice a Ing.Aleně Nevrlé, Postoupky 31, za cenu
8.400,- Kč vč.DPH a ukládá starostovi obce uzavřít s Martinem Hejdou a Ing.Alenou
Nevrlou kupní smlouvu.
Hlasování: PRO – 10, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh usnesení byl přijat.

P. starosta přečetl žádost Tomáše Bulanta, Packov 385, Kvasice, o odkup části pozemku
p.č.1463/4 v k.ú.Kvasice. Dle přiloženého geometrického plánu se jedná o 17 m2 , cena je
stanovena na 700,- Kč/m2 vč.DPH, což je cena v místě obvyklá. Jedná se o pozemek, který
je součástí uzavřeného dvora u domu čp.385, který je ve vlastnictví Tomáše Bulanta.
Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce.
Dotazy: nebyly.
P. starosta přečetl návrh usnesení. Kdo je pro usnesení v tomto znění:

205/ ZO Kvasice schvaluje prodej části pozemku p.č. 1463/4 v k.ú.Kvasice o výměře
17 m2 Tomáši Bulantovi, Packov 385, Kvasice, za cenu 700,- Kč/m2 vč.DPH a ukládá
starostovi obce uzavřít s Tomášem Bulantem kupní smlouvu.
Hlasování: PRO – 10, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh usnesení byl přijat.

6.Diskuse
•

•

•

MgA. Šebestík upozornil na hlasité rozhlasové reproduktory v Mírové ulici,
hlasitost by se zde měla upravit. P. starosta odpověděl, že přijede opravář rozhlasu
p.Čožík, který vše prověří.
Ředitel ZŠ Kvasice Mgr.Látal Ph.D. informoval o chodu školy. Jelikož se žáci
pravidelně testují, objevují se pouze jednodenní karantény, na podzim byla situace
podstatně složitější. 22.4.2022 proběhne zápis do prvních tříd, který by měl po
dvou letech proběhnout za účasti dětí, pokud to covidová situace dovolí. V loňském
roce bylo 16 odkladů, takže letos budou pravděpodobně dvě první třídy. 22.3. se
uskuteční v ZŠ den pro předškoláky. V červnu by se mohla na Sokolovně
uskutečnit školní akademie, podle aktuální situace.
P. Zapletal se zeptal, zda se něco ví o vyřazení projektu „Odra – Labe – Dunaj“
z nadregionálního územního plánu Zlínského kraje. P. starosta odpověděl, že
žádné konkrétní informace nemá.

7.Usnesení
Bc.Jana Pospíšilová přečetla usnesení, přijatá na dnešním veřejném zasedání.

8.Závěr
P. starosta poděkoval členům zastupitelstva i hostům za účast na veřejném zasedání a
zasedání v 17.45 hod. ukončil.

Zapsala: Marie Horová
Zápis vyhotoven 1.2.2022

Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

Ing.Dušan Odehnal

Radek Kahaja
Tomáš Kolomazník

