Usnesení
ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konaného dne 4. dubna 2019
42/ ZO Kvasice schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice, konaného
dne 4.dubna 2019.
43/ ZO Kvasice bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
44/ ZO Kvasice:
1. konstatuje po ověření, ve smyslu ustanovení § 54 odstavce 2 zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
že návrh Změny č.1 Územního plánu Kvasice není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení
rozporů, se stanovisky dotčených orgánů, a stanoviskem krajského úřadu.
2. bere na vědomí,
- stanoviska uplatněná ke Změně č.1 Územního plánu Kvasice
- námitky ke Změně č.1 Územního plánu Kvasice nebyly podány.
3. vydává ve smyslu ustanovení § 6 odstavce 5 písmeno c) stavebního zákona na použití
ustanovení § 43 odstavce 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 až § 174
zákona č.500/ 2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a
přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné
povahy – Změna č.1 Územního plánu Kvasice, dle přílohy.
45/ ZO Kvasice bere na vědomí zprávu o finanční kontrole vyúčtování veřejné finanční podpory
za rok 2018.
46/ ZO Kvasice schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kvasice těmto subjektům:
Český svaz včelařů Kvasice, z.s.
FC Kvasice, z.s.
Klub vojáků v záloze
Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Kvasice
Myslivecký spolek Kvasice
Sportovní klub Kvasice
Stolní tenis Kvasice, z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Kvasice
Vodácký klub Kvasice, z.s.
Kotvy Kvasice, z.s.
ZO Českého zahrádkářského svazu
Charita Kroměříž
Rodinné centrum Kalíšek
Naděje, pobočka Otrokovice
Pečovatelská služba Kroměříž z.ú.
Senior Otrokovice, p.o.

15.000,- Kč
250.000,- Kč
15.000,- Kč
20.000,- Kč
15.000,- Kč
11.000,- Kč
15.000,- Kč
20.000,- Kč
30.000,- Kč
40.000,- Kč
3.000,- Kč
50.000,- Kč
20.000,- Kč
10.000,- Kč
15.000,- Kč
10.000,- Kč

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. (Parková 21)
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. (Cukrovar 304)
Sociální služby města Kroměříže, p.o.
Náboženská obec Církve českosl. husitské v Kvasicích
Římskokatolická farnost Kvasice
SDH Kvasice

20.000,- Kč
20.000,- Kč
82.920,- Kč
30.000,- Kč
95.000,- Kč
20.000,- Kč

S výše uvedenými subjekty bude uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
investiční/neinvestiční dotace.
47/ ZO Kvasice schvaluje rozpočtové opatření Obce Kvasice č.1/2019.
48/ ZO Kvasice schvaluje hospodářský výsledek ZŠ Kvasice za rok 2018 ve výši 113.366,98 Kč,
z toho z hlavní činnosti 97.064,17 Kč a z doplňkové činnosti 16.302,81 Kč.
49/ ZO Kvasice schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Kvasice za rok 2018 v částce
40.000,- Kč do Fondu odměn a 73.366,98 Kč do Rezervního fondu.
50/ ZO Kvasice schvaluje účetní závěrku ZŠ Kvasice za rok 2018. Závěrku tvoří rozvaha, výkaz
zisku a ztráty, příloha a inventarizační zpráva za rok 2018.
51/ ZO Kvasice schvaluje prodej pozemku parc.č.1907/2 o výměře 35 m2, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k.ú. Kvasice, Pavlu Klimentovi, trvale bytem
Otrokovice, nám.3.května 1340, za cenu 190,- Kč/m2 + DPH 21 % a pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy. Kupující uhradí vklad do katastru nemovitostí.
52/ ZO Kvasice nesouhlasí se zateplením stropu a s výměnou 2 ks dřevěných oken a 1 ks
balkonových dveří na Sportareále v Kvasicích.
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Ing.Dušan Odehnal
starosta obce

Lubomír Musil
místostarosta

