Usnesení
z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konaného dne 9.prosince 2021

187/ ZO Kvasice schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice, konaného
dne 9.12.2021.
188/ ZO Kvasice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce Kvasice.
189/ Zastupitelstvo obce Kvasice schvaluje rozpočet obce Kvasice na rok 2022 jako schodkový
s celkovými příjmy ve výši 39.111.500,- Kč, a celkovými výdaji ve výši 58.111.500,- Kč.
Schodek rozpočtu ve výši 19.000.000,- Kč bude kryt zůstatkem finančních prostředků minulých
let na bankovním účtu obce Kvasice.
Závazné ukazatele rozpočtu Zastupitelstvo obce Kvasice schvaluje:
• třídu 1 – Daňové příjmy
• ve výdajích § 3111 a § 3113.
Závazné ukazatele rozpočtu pro MŠ Kvasice Zastupitelstvo obce Kvasice schvaluje:
• 511.42 Udržovací práce (110.000,- Kč)
• 558.10 Pořízení drobného dlouhodobého majetku (130.000,- Kč).
Závazné ukazatele rozpočtu pro ZŠ Kvasice Zastupitelstvo obce Kvasice schvaluje:
• Pořízení DDHM (270.000,- Kč)
• Oprava – výměna podlahové krytiny – linolea, chodby – část (180.000,- Kč).
190/ ZO Kvasice pověřuje Radu obce Kvasice provádět v plném rozsahu rozpočtová opatření
roku 2022, mimo rozpočtová opatření, ve kterém bude provedena úprava již schváleného
rozpočtu Obce Kvasice na rok 2022 (jedná se o daňové příjmy třídy 1 – dle skutečnosti
k 31.12.2021, včetně schválení výše finančních prostředků veřejné finanční podpory) a
požaduje na svých zasedáních informovat o provedení všech rozpočtových opatření.
191/ ZO Kvasice schvaluje prodej pozemku p.č.1861/37 v k.ú.Kvasice o výměře 67 m2 Jaromíru
Daňkovi, Školní 655, Kvasice, za cenu 46.900,- Kč vč.DPH a ukládá starostovi obce uzavřít
s Jaromírem Daňkem kupní smlouvu.
192/ ZO Kvasice schvaluje prodej pozemku p.č.906/13 v k.ú.Kvasice o výměře 32 m2 Pavlu
Koutskému, Mírová 536, Kvasice, za cenu 22.400,- Kč vč.DPH a ukládá starostovi obce uzavřít
s Pavlem Koutským kupní smlouvu.
193/ ZO Kvasice schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Kvasice č.3/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
194/ ZO Kvasice schvaluje obecně závaznou vyhlášku Obce Kvasice č.4/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

195/ 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 „SO2“ a
pozemek 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.
196/ ZO Kvasice schvaluje podání žádosti k provedení změn územního plánu obce pořizovateli
ÚP – městu Kroměříž – stavebnímu úřadu Kroměříž – odboru územního plánování.
197/ ZO Kvasice ruší usnesení č. 48 z 3.veřejného zasedání ZO Kvasice ze dne 26.3.2015.
198/ ZO Kvasice schvaluje podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
mimořádnou odměnu Ing. Dušanu Odehnalovi, starostovi obce ve výši měsíční odměny, která
mu náleží za výkon uvolněné funkce starosty obce za splnění těchto mimořádných úkolů:
- zajišťování a organizace činností v souvislosti s nouzových stavem v důsledku COVID19
- výstavba Komunitního domu seniorů Kvasice
- zajištění dotací z MMR, SFŽP ČR a MŽP
- zabezpečení povodňové situace na jaře 2021
199/ ZO Kvasice schvaluje podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
mimořádnou odměnu Lubomíru Musilovi, místostarostovi obce ve výši měsíční odměny, která
mu náleží za výkon neuvolněné funkce místostarosty obce za splnění těchto mimořádných
úkolů:
- podíl na zajištění činností v souvislosti s nouzovým stavem v důsledku COVID-19
- zastupování obce v MAS Jižní Haná, Mikroregionu Jižní Haná, Sdružení obcí pro rozvoj
Baťova kanálu
- zabezpečení povodňové situace na jaře 2021
200/ ZO Kvasice bere na vědomí zprávu o finančním auditu ZŠ a MŠ Kvasice.
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