Zápis č. 21 ze zasedání
Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne 12.5. 2017 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kuchařovice
Přítomni: dle listiny přítomných (přítomno 12 členů)
1) Jednání Zastupitelstva obce Kuchařovice bylo zahájeno v 17.00 hod, pan
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 edesce a to od 2.6.2017 – do 12.6. 2017 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) Pan starosta vyzval členy ZO k přednesení návrhů na ověřovatele zápisu.
Navrženi byli pan ing.Lubomír Konecký a pan Petr Švéda
Usnesení č. 1 a č. 2 zápisu č.21/2017: ZO schvaluje za ověřovatele zápisu
z jednání ZO č.21/2017 pana ing.Lubomíra Koneckého a Petra Švédu
Hlasování:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

Pan starosta konstatoval, že zápis z jednání zasedání ZO č.20/2017 ze dne
19.4. 2017 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.21/2017, který
každý obdržel.
Usnesení č.3 zápisu č.21/2017:ZO schvaluje program jednání v tomto znění:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Program zasedání
4) Zpráva o činnosti rady
5)Závěrečný účet obce
6)Účetní závěrka obce
7)Žádosti
8)Diskuse
9)Usnesení
10)Závěr

Hlasování:
12 pro
0 proti
Program jednání ZO č.21/2017 byl schválen

0 zdržel se

17.10 příchod p.Plačka

a4) Zpráva o činnosti rady obce- rada obce se sešla od posledního zasedání
dvakrát
3.5. 2017
-

Pronájem zahrady p.Malému
Darovací smlouvu se Svazkem obcí Dyje – Výstava vín
Rozpočtové opatření č.1/2017
Zápisy do rejstříku škol – základní škola, školní družina +změny v údajích vedených v rejstříku škol

30.5.. 2017
-

- Schůzka rad obcí Kuchařovice a Suchohrdly
Rekonstrukce v ZŠ – toalety, el.,
Oprava chodníků a cesta v ul.V Zahradách
Dotace pro hasiče ve výši 250 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.2/2017
Darovací smlouva na finanční dar pro p.Veselého a p.Vogallovou
Návrh na odkoupení cesty u p.Láníkové
Plynárny – smlouva na zrušení věcného břemene
Smlouva na zřízení věcného břemene – Vogal
Oznámení o uzavření MŠ a ŠJ a výsledku zápisu
Návrh na změnu ÚP – Kuchařová, Trenz, lokalita u MŠ, V Zahradách, Do Dolin, Nad Rybníkem
Záměr o pronájmu pozemků obce
Letecký snímek
Smlouva o zřízení věcného břemene- kabel NN Znojmo-město (u Nové nemocnici)

Návrh usnesení č.4: ZO bere na vědomí zprávu pana starosty o činnosti rady obce
ad5) Závěrečný účet obce za rok 2016
Vyjádření finančního výboru – dle zápisu z jednání výboru – p.Konecký. Každý ze
zastupitelů obdržel podklady. Finanční výbor doporučil ZO schválit Závěrečný účet
obce bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Kuchařovice projednalo Závěrečný účet obce za rok 2016 a
schválilo jej s vyjádřením, a to bez výhrad. Závěrečný účet byl řádně vyvěšen na
úřední desce. Součástí závěrečného účtu je zpráva z kontroly hospodaření obce za
rok 2016, kterou provedl Krajský úřad Brno.

Návrh usnesení č.5: ZO schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 zdržel se
ad6) Účetní závěrka obce za rok 2015 – dle přílohy
Členové ZO obdrželi podklady k projednání. Vyjádření finančního výboru je dle
zápisu Účetní závěrku schválit- Rozvaha k 31.12.2016, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016, zpráva o přezkumu
hospodaření za rok 2016, inventarizační zpráva k 31.12.2016, zprávy o
provedených daňových kontrolách v roce 2016. ZO nemá námitek k účetní
závěrce za rok 2016.
Návrh usnesení č.6: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2016
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

7) Žádosti:
a) Pan Bláha Ivan, Lauš Milan a Mlejnek Lubomír podali žádost o odkoupení
pozemku p.č.873/15 o výměře 128 m2 k.ú.Kuchařovice v ulici Do Dolin, který
je ve vlastnictví p. Libora Pecina. Důvodem je usnadnění napojení nemovitostí
č.e.6,7,8 na el.vedení. ZO schvaluje, aby obec jmenovaný pozemek odkoupila.
Návrh usnesení č.7a:ZO schvaluje odprodej pozemku p.č.873/15 o výměře 128 m2.
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

b) Na základě chybného zapsání p.č.do KN požádala GridServices (Plynárny) o
zrušení věcného břemene a o zřízení věcného břemene (plynárenské zařízení –
plynovod + STL přípojky).Mylně bylo zapsáno 165/2, nově bude zapsáno 165/1.
ZO schvaluje smlouvu o zrušení věcného břemene a o zřízení věcného
břemene.
Návrh usnesení č.7b: ZO schvaluje smlouvu o zrušení věcného břemene a o zřízení
věcného břemene.
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

c) ZO projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene na realizaci přeložky
kabelového vedení a SS – Vogal. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného

břemene byla schválena 11.5.2016.

Návrh usnesení č.7c:ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene- Vogal
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 zdržel se
d) Oznámení uzavření Mateřské školy Kuchařovice a Školní jídelny v době
hlavních prázdnin. Mateřská škola bude uzavřena 1.7.2017 do 15.8.2017 a
Školní jídelna bude uzavřena od 17.7. do 11.8.2017. Dále paní ředitelka sdělila
výsledek zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání.
Návrh usnesení č.7d:ZO bere na vědomí
e) Zastupitelstvo obce projednalo Změnu č.1 ÚP obce Kuchařovice. Projednáním
byl určen pan starosta. Změny k projednání – žádost p.Kuchařové, lokalita u
Mateřské školy, prodloužení ulice Nad Rybníkem a ulice Do Dolin
Návrh usnesení č.7e:ZO navrhuje Změnu č.1 ÚP obce Kuchařovice v lokalitě u
Mateřské školy, ulice Nad Rybníkem a Do Dolin, p.Kuchařová a pověřuje pana
starostu jednáním na úřadě.
Hlasování:

12 pro

0 proti

1 zdržel se

f) ZO projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – rozšíření
DSNN „Znojmo město, K/4408/135 – kabelové vedení NN. Smlouva o budoucí
smlouvě byla sepsána 27.10.2015
Návrh usnesení č.7f:ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – rozšíření
kabelového vedení NN Znojmo město ,K/4408/135
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

g) Obec Suchohrdly předložila „Smlouvu o právu provést stavbu“ – jedná se o
pozemek p.č. 991, který je shodně zapsán na LV obce Suchohrdly i
Kuchařovice . Na této parcele plánuje obec Suchohrdly realizovat stavbu –
„Místní komunikace Dlouhá ul.,Suchohrdly“ – dle situačního plánku. ZO
souhlasí s provedením stavby.
Návrh usnesení č.7g:ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu

Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdrželo se

h) ZO projednalo a schválilo zápis z finančního výboru - příloha
Návrh usnesení č.7h:ZO schvaluje zápis z finančního výboru
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

ch) ZO projednalo a schválilo zápis z kontrolního výboru - příloha
Návrh usnesení č.7ch:ZO schvaluje zápis z kontrolního výboru
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

i) Na základě vyvěšeného záměru o prodeji pozemku u transformátu, ZO
projednalo a schválilo prodej p.č.92/1 k.ú. Kuchařoviceo výměře 11 m2 za cenu
386,-Kč p.Matouškovi. Záměr byl řádně vyvěšen od 21.4.2017 do 6.5.2017.
Návrh usnesení č.7i:ZO schvaluje prodej p.č.92/1 k.ú. Kuchařovice o výměře 11m2
p.Matouškovi
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

j) Pan Janda navrhl zvýšit příspěvek pro žáky 1. třídy na 3000,-Kč. ZO
jednohlasně schválilo
Návrh usnesení č.7j: ZO schvaluje zvýšení příspěvku pro žáky 1.třídy na 3000,-Kč
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

8) Diskuse
-

pan starosta informoval o dokončení chodníků v obci a cesty v ul.V Zahradách,
fasáda na hasičské zbrojnici + střecha
paní Mašejová podala informace o ZŠ - počet dětí v jednotlivých třídách,
možnost vybavení tříd, rekonstrukce v ZŠ
p.Krulová by chtěla zasílat informace o dění v ZŠ zastupitelům

11) Usnesení

12) Závěr – ZO bylo ukončeno 19.20 hod
Zapsala v Kuchařovicích dne 19.6.2017
Vodáková Martina……………………………………………….
Ověřovatele zápisu pan ing.Lubomír Konecký a pan Petr Švéda
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………..
Marcela Mašejová
místostarostka

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

