Zápis č.8 ze zasedání
Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne 9.7.2015 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kuchařovice
Přítomni: dle listiny přítomných ( přítomno 12 členů)
1) Jednání Zastupitelstva obce Kuchařovice bylo zahájeno v 18.00 hod, starosta
přivítal přítomné členy ZO.
Řídící jednání starosta Bc.Lubomír Mlejnek sdělil, že jednání ZO bylo řádně
svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kuchařovice i na
e-desce a to od 2.7.2015 – do 9.7.2015 včetně.
Konstatoval, že je přítomno 12 členů ZO, tedy nadpoloviční většina členů
ZO a jednání je tedy usnášeníschopné viz. prezenční listina.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Martina Vodáková.
2) Starosta vyzval členy ZO k přednesení návrhů na ověřovatele zápisu.
Navrženi byli pan Petr Švéda a pan Aleš Kubek
Usnesení č.1 a 2 zápisu č.8/2015: ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO
č.8/2015 pan Petr Švéda a Aleš Kubek
Hlasování:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

Pan starosta konstatoval, že zápis z jednání zasedání ZO č.7/2015 ze dne
24.6.2015 byl řádně ověřen a nebylo proti němu vzneseno žádných písemných
připomínek. Ústní připomínky rovněž nebyly na jednání předneseny.
3) Pan starosta přednesl návrh programu jednání ZO č.8/2015, který každý
Obdržel.
Usnesení č.3 zápisu č.8/2015:ZO schvaluje program jednání v tomto znění:

1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisů
3) Program zasedání
4) Smlouva s Alpine Bau CZ
5/ Usnesení
6/ Závěr
Hlasování:
12 pro
Program jednání ZO č.8/2015 byl schválen.

0 proti

0 zdržel se

ad4) Smlouva s Alpine Bau CZ a.s.
a) Na minulém zasedání Zastupitelstva obce pan starosta předložil návrh
smlouvy s Alpine Bau CZ, která byla vybrána výběrovým řízením, jako
dodavatel stavby „Rekonstrukce ul.Znojemské“. Zastupitelstvo rozhodlo
smlouvu nepodepsat a jednat s firmou o možnosti vyloučení zhotovení
odstavných ploch o výměře 126m2, za které by obec měla zaplatit 400 tis.Kč.
Pan starosta jednal s firmou Alpine o této možnosti, bohužel celková částka ,
za kterou má být zhotovena rekonstrukce ulice Znojemské, byla dána
výběrovým řízením a nelze ji snížit. Lze však po dohodě v průběhu stavby
změnit dodavatele na zhotovení odstavných ploch a provést změnu před
dokončením stavby.
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s Alpine Bau CZ na stavbu
III/4121 Kuchařovice průtah.
Návrh usnesení č.4a: ZO schvaluje smlouvu o dílo III/4121 Kuchařovice – průtah
Hlasování:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

b) V souvislosti s rekonstrukcí ul.Znojemské pan starosta požádal Jihomoravský
kraj o poskytnutí individuální finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského
kraje. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání dne 25.6.2015
schválilo obci Kuchařovice dotaci ve výši 200 tis.Kč. Zastupitelstvo obce
schvaluje znění smlouvy na dotaci od JMK ve výši 200 tis.Kč.
Návrh usnesení č.4b: ZO schvaluje znění smlouvy o poskytnutí individuální finanční podpory
z rozpočtu JMK.
Hlasování:

12 pro

0 proti

ad5) Usnesení

ad6) Závěr –ZO bylo ukončeno 18.45 hod

0 zdržel se

Zapsala v Kuchařovicích dne 10.7.2015
Vodáková Martina……………………………………………….
Ověřovatele zápisu pan Petr Švéda a pan Aleš Kubek
………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..
Marcela Mašejová
místostarostka

…………………………………………..
Bc.Lubomír Mlejnek
starosta obce

