Zápis
z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konaného dne 7.dubna 2022 v 17.00 – 19.15 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 všech 15 členů
zastupitelstva.
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.

Zahájení
Kontrola usnesení
Zpráva o činnosti Rady obce Kvasice
Veřejná finanční podpora z rozpočtu obce Kvasice na rok 2022, včetně vyúčtování
za rok 2021
5. Rozpočtové opatření Obce Kvasice č.4/2022
6. Prodej pozemků:
• p.č.2024 a 1849/4 v k.ú.Kvasice
• p.č.2023/2 v k.ú.Kvasice
• p.č.2023/3 v k.ú.Kvasice
• části pozemku p.č.3849 v k.ú.Kvasice
7. Hospodářský výsledek a účetní závěrka ZŠ Kvasice za rok 2021
8. Hospodářský výsledek a účetní závěrka MŠ Kvasice za rok 2021
9. Změna č.2 územního plánu Kvasice
10. Delegování zástupce obce na valnou hromadu VaK Zlín
11. Zpráva kontrolního výboru
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr
P. starosta navrhl z programu vyřadit tři žádosti o odkup pozemků: p.č.2024 a 1849/4
v k.ú.Kvasice, p.č.2023/2 v k.ú.Kvasice a p.č.2023/3 v k.ú.Kvasice z důvodu zjišťování
podstatných skutečností v rámci ohodnocení jednotlivých parcel. Prodeje obecních
pozemků jsou ze zákona bedlivě posuzovány a zkoumány v rámci činnosti
veřejnoprávních orgánů. Z tohoto důvodu všechny podklady musí posoudit právní
zástupce obce.
P. starosta se zeptal, kdo je pro vyřazení těchto tří bodů z programu:
Hlasování: PRO – 15, proti – 0, zdržel se – 0
P. starosta se zeptal, zda má někdo z členů ZO další pozměňující návrh nebo by chtěl do
programu dnešního zasedání něco doplnit.
Do programu nebyl doplněn žádný další bod, proto p. starosta přečetl návrh usnesení. Kdo
je pro usnesení v tomto znění:

206/ ZO Kvasice schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kvasice, konaného dne 7.4.2022.
Hlasování: PRO – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh usnesení byl přijat.

Schválený program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Kontrola usnesení
Zpráva o činnosti Rady obce Kvasice
Veřejná finanční podpora z rozpočtu obce Kvasice na rok 2022, včetně
vyúčtování za rok 2021
5. Rozpočtové opatření Obce Kvasice č.4/2022
6. Prodej části pozemku p.č.3849 v k.ú. Kvasice
7. Hospodářský výsledek a účetní závěrka ZŠ Kvasice za rok 2021
8. Hospodářský výsledek a účetní závěrka MŠ Kvasice za rok 2021
9. Změna č.2 územního plánu Kvasice
10. Delegování zástupce obce na valnou hromadu VaK Zlín
11. Zpráva kontrolního výboru
12. Diskuse
13. Usnesení
14. Závěr
P. starosta navrhl ověřovatele zápisu Mgr.Jiřího Machovského a Janu Koželovou.
Hlasování: PRO – 15, proti – 0, zdržel se – 0

P. starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing.Petr Čabla, Ing.Richard Šiška a
Bc. Jana Pospíšilová
Hlasování: PRO – 15, proti – 0, zdržel se – 0
Návrhová komise mezi sebou určila předsedu Ing.Petra Čablu.

Ověřovatelé zápisu: Mgr.Jiří Machovský, Jana Koželová
Návrhová komise:

Ing.Petr Čabla, Ing.Richard Šiška, Bc.Jana Pospíšilová

Sepsáním zápisu byla pověřena Marie Horová.

2.Kontrola usnesení
P.místostarosta provedl kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání, konaného dne
27.1.2022.

Dotazy: nebyly.

3.Zpráva o činnosti rady obce
P. místostarostu přečetl zprávu o činnosti rady obce za období od 27.1.2022 do 24.3.2022.
Informace z dnešního jednání rady bude poskytnuta na příštím veřejném zasedání.
Ing.Ševčík seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením Obce Kvasice č.1,2 a 3/2022.
Dotazy: nebyly.
P. starosta přečetl usnesení:
207/ ZO Kvasice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Kvasice.

4.Veřejná finanční podpora z rozpočtu obce Kvasice na rok 2022, včetně vyúčtování
za rok 2021
P. starosta uvedl, že v letošním roce je navržena částka pro spolky a organizace v celkové
výši cca 921.000,- Kč. Obec se snaží podpořit především spolky, které pracují s mládeží,
ale i ty, kteří zkrášlují naši obec nebo se starají o naše seniory.
Ing.Ševčík přečetl zápis o finanční kontrole vyúčtování veřejné finanční podpory za rok
2021, která proběhla 1.3.2022. Všechna vyúčtování byla odevzdána s Podmínkami
poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce. V předložených vyúčtováních
nebyly nalezeny nedostatky, vrácené prostředky byly zkontrolovány.
P. starosta přečetl usnesení:
208/ ZO Kvasice bere na vědomí zprávu o finanční kontrole vyúčtování veřejné
finanční podpory za rok 2021.
Ing.Ševčík přečetl zápis z finančního výboru, který projednal předložené žádosti o
poskytnutí dotace, jednotlivé částky posoudil, upravil dle možností rozpočtu obce a
předložil je k posouzení radě obce a ke schválení ZO. Dále přečetl přehled všech
podaných žádostí, včetně účelu, požadované a navrhované částky. Podrobně se vyjádřil
k opravě křížové cesty, kterou bude realizovat nově vzniklý Historický spolek městečka
Kvasice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Žádost
FC Kvasice z.s.
430.000,- Kč
Moravský rybářský svaz z.s., pobočný spolek Kvasice 35.000,- Kč
Stolní tenis Kvasice z.s.
17.000,- Kč
Tělocvičná jednota Sokol Kvasice
15.000,- Kč
Vodácký klub Kvasice z.s.
35.000,- Kč
Kotvy Kvasice, z.s.
45.000,- Kč
Český svaz včelařů Kvasice, z.s.
15.000,- Kč
Klub vojáků v záloze
8.000,- Kč

Navrženo
320.000,- Kč
13.000,- Kč
17.000,- Kč
15.000,- Kč
30.000,- Kč
40.000,- Kč
15.000,- Kč
7.000,- Kč

9. Myslivecký spolek Kvasice
10. Náboženská obec CČSH v Kvasicích
11. Rodinné centrum Kalíšek
12. Římskokatolická farnost Kvasice
13. Historický spolek městečka Kvasice
14. Senior Otrokovice, příspěvková organizace
15. Sociální služby města Kroměříže, přísp.organizace
16. Naděje, pobočka Otrokovice
17. Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.
18. Charita Kroměříž
19. Centrum služeb a podpory Zlín
20. Sociální služby Uh.Hradiště, p.o. (Parková 21)
21. Sociální služby Uh.Hradiště, p.o. (Cukrovar 304)
22. Sociální služby Uh.Hradiště, p.o. (Staré Město)
23. Andělé Stromu života p.s.
24. Linka bezpečí, z.s.
25. SDH Kvasice

20.000,- Kč
6.500,- Kč
25.000,- Kč
180.000,- Kč
85.000,- Kč
54.156,- Kč
59.511,- Kč
9.600,- Kč
15.000,- Kč
55.000,- Kč
7.000,- Kč
30.000,- Kč
50.000,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
25.000,- Kč

10.000,- Kč
6.500,- Kč
25.000,- Kč
100.000,- Kč
60.000,- Kč
54.156,- Kč
59.511,- Kč
4.500,- Kč
15.000,- Kč
40.000,- Kč
2.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
3.000,- Kč
25.000,-Kč

Dotazy:
Ing.Čabla se zeptal, v jakém složení byla rada, kdy se veřejná finanční podpora
projednávala.
P. starosta odpověděl, že rada byla ve složení starosta obce, místostarosta a Bc.Klement.
Bc.Klement podrobně vysvětlil, na jaký účel bude veřejná finanční podpora pro FC Kvasice
poskytnuta.
Ing.Šiška se zeptal, jaký byl klíč pro omezení podpory pro rybáře.
Předseda rybářského spolku p.Štrof doplnil informaci, kolik bylo na závodech dětí a jaké
je složení členské základny v Kvasicích.
P. starosta doplnil, že účel žádosti měli rybáři lépe formulovat, ne jen na rybářské závody,
pak by byl jejich požadavek posuzován jinak.
P.Štrof vysvětlil, na co přesně budou peníze použity.
Ing.Šiška uvedl, že se všechno zdražilo, dle jeho názoru není spravedlivé, že dostanou o
tolik méně peněz. Žádná organizace nebyla tak krácena jako rybáři.
Bc.Klement navrhl, aby rybáři dostali stejnou částku, jakou požadovali.
Hlasování 35.000,- Kč pro rybáře: PRO – 7, proti – 0, zdržel se – 8
P. starosta navrhl, aby rybáři dostali 25.000,- Kč.
Hlasování 25.000,- Kč pro rybáře:

PRO – 8, proti -1, zdržel se – 6

Dále Ing.Ševčík objasnil, proč mají Myslivci o 10.000,- Kč nižší dotaci – za přijaté peníze
byla nakoupena sůl a dřevo až v prosinci 2021.

P.místostarosta uvedl, že ve spolku funguje kroužek dětí Jestřábi, tak se mohly peníze
použít na jejich činnost.
P.Zapletal vysvětlil, proč tomu tak nebylo a souhlasil s tím, že i žádost Myslivců by měla
být lépe formulována a do účelu dotace by měla být zahrnuta také činnost dětského
kroužku Jestřábů.
P. starosta přečetl návrh usnesení. Kdo je pro usnesení v tomto znění:
209/ ZO Kvasice schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kvasice těmto
subjektům:
1. FC Kvasice z.s.
2. Moravský rybářský svaz z.s., pobočný spolek Kvasice
3. Stolní tenis Kvasice z.s.
4. Tělocvičná jednota Sokol Kvasice
5. Vodácký klub Kvasice z.s.
6. Kotvy Kvasice, z.s.
7. Český svaz včelařů Kvasice, z.s.
8. Klub vojáků v záloze
9. Myslivecký spolek Kvasice
10. Náboženská obec Církve českosl.husitské v Kvasicích
11. Rodinné centrum Kalíšek
12. Římskokatolická farnost Kvasice
13. Historický spolek městečka Kvasice
14. Senior Otrokovice, příspěvková organizace
15. Sociální služby města Kroměříže, přísp.organizace
16. Naděje, pobočka Otrokovice
17. Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.
18. Charita Kroměříž
19. Centrum služeb a podpory Zlín
20. Sociální služby Uh.Hradiště, p.o. (Parková 21)
21. Sociální služby Uh.Hradiště, p.o. (Cukrovar 304)
22. Sociální služby Uh.Hradiště, p.o. (Staré Město)
23. Andělé Stromu života p.s.
24. Linka bezpečí, z.s.
25. SDH Kvasice

320.000,- Kč
25.000,- Kč
17.000,- Kč
15.000,- Kč
30.000,- Kč
40.000,- Kč
15.000,- Kč
7.000,- Kč
10.000,- Kč
6.500,- Kč
25.000,- Kč
100.000,- Kč
60.000,- Kč
54.156,- Kč
59.511,- Kč
4.500,- Kč
15.000,- Kč
40.000,- Kč
2.000,- Kč
20.000,- Kč
20.000,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
3.000,- Kč
25.000,- Kč

S výše uvedenými subjekty bude uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
neinvestiční/investiční dotace z rozpočtu obce Kvasice.
Hlasování: Pro – 13, proti – 0, zdržel se – 2

Návrh usnesení byl přijat.

5.Rozpočtové opatření Obce Kvasice č.4/2022
P.starosta přečetl návrh rozpočtového opatření Obce Kvasice č.4/2022, které obsahuje
pouze poskytnutí dotace organizacím a spolkům ve výši 933.667,- Kč.
Dotazy: nebyly. V 18.00 odešel z jednání p.František Špíšek.

P. starosta přečetl návrh usnesení. Kdo je pro usnesení v tomto znění:
210/ ZO Kvasice schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č.4/2022.
Hlasování: PRO – 14, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh usnesení byl přijat.

V době projednávání bodu a hlasování nebyl přítomen p.Špíšek, proto hlasovalo pouze 14
zastupitelů.
P. Špíšek se na jednání vrátil v 18.05 hod.

6.Prodej části pozemku p.č.3849 v k.ú.Kvasice
P. starosta přečetl žádost Zdeňka Zapletala, A.Dohnala 345, Kvasice a Radky Matouškové,
Osvoboditelů 3778, Zlín, o odkup části pozemku p.č.3849 o výměře cca 6400 m2. Pozemek
chce využít na obnovení ovocného sadu a na pastvinu pro koně a ovce. Jedná se o lokalitu
Milotská, žádost byla projednána radou obce a ta jeho prodej nedoporučila, jelikož se
jedná o lokalitu, ve které se výhledově počítá s cyklostezkou.
Dotazy:
Ing.Šiška se zeptal, zda se neuvažovalo o pronájmu tohoto pozemku?
P. starosta odpověděl, že s p.Zapletalem ještě proběhne schůzka na obecním úřadě.
P. starosta přečetl návrh usnesení. Kdo je pro usnesení v tomto znění:
211/ ZO Kvasice neschvaluje prodej části pozemku p.č.3849 v k.ú.Kvasice o výměře
6400 m2 .
Hlasování: PRO – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh usnesení byl přijat.

7.Hospodářský výsledek a účetní závěrka ZŠ Kvasice za rok 2021
P. starosta seznámil členy rady s nejdůležitějšími informacemi, které se týkají účetní
závěrky a hospodářského výsledku ZŠ Kvasice za rok 2021. Hospodářský výsledek činí
42.193,59 Kč, z toho v hlavní činnosti 36.455,12 Kč a v doplňkové činnosti 5.738,47 Kč.
ZŠ žádá o převedení celého hospodářského výsledku do rezervního fondu. Účetní závěrku
ZŠ Kvasice tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a inventarizační zpráva za rok 2021.
Ing. Ševčík přečetl zápis z vnitřního auditu v ZŠ Kvasice, který proběhl 2.3.2022.
Kontrolováno bylo vedení účetnictví a čerpání rozpočtu za rok 2021. V kontrolovaných
nákladech i výnosech nebyly shledány problémy, vybrané zakoupené věci a pomůcky byly
fyzicky zkontrolovány. Nejsou evidovány pohledávky vůči strávníkům či návštěvníkům
družiny.
Dotazy: nebyly.

V 18.10 odešli z jednání p.Musil a Bc.Klement.

P. starosta přečetl návrh usnesení. Kdo je pro usnesení v tomto znění:

212/ ZO Kvasice schvaluje hospodářský výsledek ZŠ Kvasice za rok 2021 ve výši
42.193,59 Kč, z toho v hlavní činnosti 36.455,12 Kč a v doplňkové činnosti 5.738,47
Kč.
Hlasování: PRO – 13, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh usnesení byl přijat.

V době hlasování není přítomen p.Musil a Bc.Klement, proto hlasovalo pouze 13
zastupitelů.
P. Musil se vrátil na jednání v 18.12 hod.
P. starosta přečetl návrh usnesení. Kdo je pro usnesení v tomto znění:
213/ ZO Kvasice schvaluje převedení hospodářského výsledku ZŠ Kvasice za rok
2021 ve výši 42.193,59 Kč do rezervního fondu.
Hlasování: PRO – 14, proti – 0, zdržel se – 0
Návrh usnesení byl přijat.
V době hlasování není přítomen Bc.Klement, proto hlasovalo pouze 14 zastupitelů.
Bc. Klement se vrátil na jednání v 18.15 hod.
P. starosta přečetl návrh usnesení. Kdo je pro usnesení v tomto znění:
214/ ZO Kvasice schvaluje účetní závěrku ZŠ Kvasice za rok 2021. Závěrku tvoří
rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a inventarizační zpráva za rok 2021.
Hlasování: PRO – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh usnesení byl přijat.

Jmenovitě: Ing.Petr Čabla, Radek Kahaja, Tomáš Kahaja, Bc.Filip Klement, Jana Koželová,
Tomáš Kolomazník, Mgr.Jiří Machovský, Lubomír Musil, Ing.Dušan Odehnal, Bc.Jana
Pospíšilová, MgA. Oldřich Šebestík, Ing.Pavel Ševčík, Ing.Richard Šiška, František Špíšek,
Zdeněk Zapletal.

8.Hospodářský výsledek a účetní závěrka MŠ Kvasice za rok 2021
P. starosta seznámil členy rady s nejdůležitějšími informacemi, které se týkají účetní
závěrky a hospodářského výsledku MŠ Kvasice za rok 2021. Hospodářský výsledek činí
64.456.14 Kč, z toho v hlavní činnosti 72.013,89 Kč a v hospodářské činnosti -7557,75 Kč.
MŠ žádá o převedení celého hospodářského výsledku do rezervního fondu. Účetní
závěrku MŠ Kvasice tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a inventarizační zpráva za
rok 2021.
Ing. Ševčík přečetl zápis z vnitřního auditu v MŠ Kvasice, který proběhl 22.2.2022.
Kontrolováno bylo vedení účetnictví a čerpání rozpočtu za rok 2021. V kontrolovaných
nákladech i výnosech nebyly shledány problémy, vybrané zakoupené věci a pomůcky byly
fyzicky zkontrolovány. Dlouhodobá pohledávka na stravném činí 2000,- Kč.
Dotazy: nebyly.
P. starosta přečetl návrh usnesení. Kdo je pro usnesení v tomto znění:

215/ ZO Kvasice schvaluje hospodářský výsledek MŠ Kvasice za rok 2021 ve výši
64.456,14 Kč, z toho 72.013,89 Kč z hlavní činnosti a -7557,75 Kč z hospodářské
činnosti.
Hlasování: PRO – 15, proti – 0, zdržel se – 0
Návrh usnesení byl přijat.
Kdo je pro usnesení v tomto znění:
216/ ZO Kvasice schvaluje převedení hospodářského výsledku MŠ Kvasice za rok
2021 ve výši 64.456,14 Kč do rezervního fondu.
Hlasování: PRO – 15, proti – 0, zdržel se – 0
Návrh usnesení byl přijat.
Kdo je pro usnesení v tomto znění:
217/ ZO Kvasice schvaluje účetní závěrku MŠ Kvasice za rok 2021. Závěrku tvoří
rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a inventarizační zpráva za rok 2021.
Hlasování: PRO – 15, proti – 0, zdržel se – 0
Návrh usnesení byl přijat.
Jmenovitě: Ing.Petr Čabla, Radek Kahaja, Tomáš Kahaja, Bc.Filip Klement, Jana Koželová,
Tomáš Kolomazník, Mgr.Jiří Machovský, Lubomír Musil, Ing.Dušan Odehnal, Bc.Jana
Pospíšilová, MgA. Oldřich Šebestík, Ing.Pavel Ševčík, Ing.Richard Šiška, František Špíšek,
Zdeněk Zapletal.
9.Změna č.2 územního plánu Kvasice
P. starosta uvedl, že provozovna čerpadel na Družstevní ulici chce nad provozovnu
přistavět byty. Vzhledem k tomu, že se jedná dle územního plánu o plochu občanské
vybavenosti, musí proběhnout změna územního plánu na plochu obytnou smíšenou
městskou, aby mohlo být vyřízeno stavební povolení. Jelikož p.Vyoralová nechce čekat,
až bude Obec Kvasice řešit změnu územního plánu ve větším rozsahu, bude celou změnu
hradit na své náklady. Pořízení změny územního plánu bude řešit starosta obce Ing.Dušan
Odehnal. Žádost byla projednávána již na veřejném zasedání 9.12.2021. K pořízení této
změny vydal dne 15.2.2022 kladné stanovisko Městský úřad Kroměříž. Nyní musí být
návrh schválen znovu zastupitelstvem obce.
Dotazy: nebyly.
P. starosta přečetl návrh usnesení. Kdo je pro usnesení v tomto znění:
218/ ZO Kvasice schvaluje záměr pořízení Změny č.2 Územního plánu Kvasice,
která obsahuje tyto lokality:
- dle přiloženého návrhu - pozemky parc.č. 671, 1125/4 , 1125/7 a 1131/7
v k.ú.Kvasice - z ploch občanské vybavenosti (O) na plochu obytnou
smíšenou městskou (SO.2) a část pozemku parc.č. 1119/1 na plochy
veřejného prostranství (P*)
a určuje starostu obce Ing.Dušana Odehnala pro spolupráci s pořizovatelem při
pořizování změny č.2 Územního plánu Kvasice a ukládá mu požádat Městský úřad
Kroměříž jako pořizovatele územně plánovacích dokumentací, o pořízení Změny
č.2 Územního plánu Kvasice zkráceným způsobem v souladu s ust. § 55a odst.1
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Veškeré náklady spojené s pořízením Změny č.2 Územního plánu Kvasice hradí
v plné výši Božena Vyoralová, Vrbka 57.

Hlasování: PRO – 15, proti – 0, zdržel se – 0

Návrh usnesení byl přijat.

10.Delegování zástupce obce na valnou hromadu VaK Zlín
P. starosta uvedl, že 25.4.2022 se uskuteční Valná hromada společnosti Vodovody a
kanalizace Zlín, na kterou musí zastupitelstvo obce delegovat svého zástupce. Delegátem
za Obec Kvasice bude p.starosta.
Dotazy: nebyly.
P. starosta přečetl návrh usnesení. Kdo je pro usnesení v tomto znění:
219/ ZO Kvasice schvaluje Ing.Dušana Odehnala jako delegáta Obce Kvasice na
valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. dne 25.4.2022.
Hlasování: PRO – 15, proti – 0, zdržel se – 0
Návrh usnesení byl přijat.

11. Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru p.František Špíšek přečetl zprávu o výsledku kontroly
kontrolního výboru Zastupitelstva obce, konané dne 8.3.2022. Zpráva zahrnuje kontrolu
vybraných usnesení Zastupitelstva obce a Rady obce Kvasice za období od 13.5.2021 do
27.1.2022. Kontrolní výbor po provedení kontroly konstatoval, že usnesení rady i
zastupitelstva obce jsou průběžně plněna.
Dotazy: nebyly.
P. starosta přečetl usnesení:
220/ ZO Kvasice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění
usnesení Rady obce a Zastupitelstva obce Kvasice.
V 18.45 odešel Mgr.Jiří Machovský.

12.Diskuse
P.starosta informoval o připravovaném dotačním programu na využití budovy staré
školy. Dotaci bude poskytovat Ministerstvo pro místní rozvoj, do 2 měsíců budou sděleny
podmínky. Výzva by měla být vypsaná v příštím roce a Obec Kvasice na ni musí být
připravena. Proto požádal zastupitele o návrhy na využití této budovy. Dále informoval o
tom, že se připravuje strategický plán sportu, proto by zástupci sportovních spolků měli
zaslat své požadavky, které by byly do strategického plánu sportu zařazeny.
Ing.Šiška dotaci uvítal, ale zeptal se, na základě čeho je budova staré školy zařazena jako
brownfield, což dříve nebylo.
P. starosta odpověděl, že se zřejmě změnila metodika pro posouzení.
Zástupci spolků, které obdržely dotaci, poděkovali za schválené příspěvky.
Radek Kahaja pozval všechny na Odemykání Moravy dne 9.4.2022.
P. Šuterová upozornila na strom u zámku, který je napadený kůrovcem, měl by se pokácet.

P. starosta odpověděl, že strom je v areálu Domova se zvláštním režimem, proto je ve
vlastnictví Sociálních služeb Uherské Hradiště, které musí o pokácení požádat.
P. Staňková se zeptala, jaký je vlastně záměr se starou školou, bude se bourat? Dále
poděkovala za dotaci pro historický spolek městečka Kvasice.
P. starosta odpověděl, že pravděpodobně ano, maximálně zůstane přední strana budovy.
P.Majda poděkoval za dotaci pro rybáře a zeptal se, zda se řeší prodej rybníků na
Cukrovaru. Žádost byla podána víc než před rokem.
P. starosta odpověděl, že rybníky jsou přeměřené, řeší se právní otázka.
P. místostarosta informoval o otevření a zprovoznění komunitního domu seniorů. Jedná
se o největší investici obce v dějinách. Budova má smysl, je v užívání, občané jsou
nastěhovaní a budova slouží svému účelu. Poděkoval p.starostovi za jeho práci při
výstavbě KODUSU.
P. starosta uvedl, že to byla týmová práce a také poděkoval všem, kteří se do výstavby
komunitního domu senioru zapojili. Dále uvedl, že je v obci hodně spolků, ocenil a
poděkoval jim za činnost, která je v obci opravdu vidět.
P. Zapletal uvedl, že na dvoře obecního úřadu je starý mostek, který byl před vybudováním
cyklostezky umístěn přes Kotojedku. Proběhla konzultace s p.Křesadlovou a bylo
navrhnuto, že se umístí v zámeckém parku jako artefakt. Zeptal se, zda s tím ostatní
členové ZO souhlasí. S umístěním všichni souhlasili, p.Zapletal doplnil, že začátkem
května by měla proběhnout schůzka, na které se dohodnou podrobnosti.
P. Šuterová doplnila, že existuje mapa, na které jsou mosty zakreslené.

13.Usnesení
Ing.Petr Čabla přečetl přehled usnesení, přijatých na dnešním veřejném zasedání.

14.Závěr
P. starosta poděkoval členům zastupitelstva i hostům za účast na veřejném zasedání a
zasedání v 19.15 hod. ukončil.
Zapsala: Marie Horová
Zápis vyhotoven: 13.4.2022
Starosta obce:

Ověřovatelé zápisu:

Ing.Dušan Odehnal

Mgr.Jiří Machovský

Jana Koželová

