Zápis č.3 ze zasedání
Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne 17.12.2014 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kuchařovice
Přítomni: dle listiny přítomných ( přítomno 13 členů), omluveni Mgr.Lucie Čimerová a
Ing.Jitka Krulová

1) Jednání Zastupitelstva obce Kuchařovice bylo zahájeno v 17.00 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 9.12.2014 – do 17.12.2014 včetně.
Konstatoval, že je přítomno 13 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 Vladislav Florian a pan Jaroslav Skokan. Pan Švéda navrhl
pan Bc.Marka Plačka.Pan starosta nechal jednotlivě hlasovat - p. Florian - pro
7, p.Skokan - pro 5, p.Plaček - pro 6
Usnesení č.1 a 2 zápisu č.3/2014: ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO
č.3/2014 pana Vladislava Floriana a pana Bc.Marka Plačka
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

Pan starosta konstatoval, že zápis z jednání ustavujícího zasedání ZO
č.2/2014 ze dne 12.11.2014 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.3/2014, který každý
obdržel. Pan starosta navrhl doplnit bod a to, návrh Kroniky za rok 2013.Pan
Švéda chtěl doplnit do Jednacího řádu obce, že bude z jednání ZO pořízen
zvukový záznam. Bude doplněno při projednání Jednacího řádu, pan starosta
dal hlasovat o pořízení zvukového záznamu z jednání

Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

Pan Janda navrhl vyřadit z programu bod č.6, Rozpočtové opatření č.7/2014,
z důvodu, že je tento bod v rozporu s Jednacím řádem, kde je uvedeno, že
musí obsahovat důvodovou zprávu a domnívá se, že Rozpočtové opatření tuto
důvodovou zprávu nemá, pouze navýšení příjmů a výdajů. pan starosta
poznamenal, že pokud nebude RO schváleno, vystavuje se obec finančnímu
postihu, je tedy důležité, aby RO bylo schváleno, jde pouze o dorovnání
jednotlivých položek
Pan starosta dal o návrhu p.Jandy hlasovat -vyřadit RO č.7/2014 z programu,
že neobsahuje důvodovou zprávu a je v rozporu s jednacím řádem
Hlasování:
4 pro
Návrh pana Jandy nebyl přijat.

7 proti

2 zdržel se

Další připomínkou p.Jandy bylo, že není v programu finanční výhled na 4 roky,
pan starosta vysvětlil, že výhled nemůže být stanoven, dokud není uzavřen
rok, výhled je schvalován s rozpočtem obce. Pan Janda by chtěl alespoň od
finančního výboru finanční přehled každý měsíc, paní Trilcová vysvětlila, že
se vždy předkládala za čtvrtletí zprávu o hospodaření. Podala informace o
stavu na účtech.
Usnesení č.3 zápisu č.3/2014:ZO schvaluje program jednání

1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisů
3) Program zasedání
4) Zpráva starosty o činnosti rady obce
5) Rozpočtové provizorium
6) Rozpočtové opatření č.7/2014
7) Plán inventur za rok 2014
8) Žádosti a smlouvy
9) Kulturní akce na rok 2015
10) Diskuse
11) Usnesení
12) Závěr
Hlasování:
8 pro
Program jednání ZO č.3/2014 byl schválen.

4 proti

1 zdržel se

ad4)
Zpráva starosty o činnosti rady obce , rada obce se sešla od posledního
zasedání 2x –
dne 24.11.2014 projednala
- informace o jednání v ČS o nevyužití nabídky na úvěr, žádost na refinancování úvěru - musí být
výběrové řízení a budou osloveny 4 banky (ČS,Sberbank,KB,ČSOB)
- sběrný dvůr - měl být dodán poslední kus drtič
- rozšíření silnice 408 směr Přímětice, oprava silnice k nemocnici a ze Suchohrdly do Znojma,
prodloužení opravy silnice z Kuchařovic do Znojma
- plán inventur za rok 2014
- pověření starosty k zastupování v MAS
- poplatek za odpad na rok 2015
- smlouva na dotaci pro SDH
- dohoda o změně hranic obcí Kuchařovice a Suchohrdly
- kanalizační přípojka k p.Mokrému
- adventní koncerty

dne 15.12.2014 projednala
- sběrný dvůr - dodán drtič, vybudování zastřešení(prozatím je uschován v Zemspolu, provoz
sběrného dvora(v zimních měsících 1x za měsíc, od jara současně se zeleným odpadem, vždy od 10-12
hod, první sběr 10.1.2015
- kompostárna- zazimování- vyklízení obecního lesíku, na jaře pokácení, pan starosta požádal pana
Floriana, aby ve zpravodaji upozornil občany na ohnuté a polámané větve
- úvěr u ČS - pro výběrové řízení musí být komise – návrh –p.Mlejnek,p.Kubek,p.Krulová
- fakturace od firmy OSP- víceúčelové zařízení
- zpevnění ulice Za humny - odvodňovací prahy, zatím zde nejsou všechny přípojky na kanalizaci
- Rozpočtové opatření č.7/2014
- žádost Sokola Kuchařovice
- žádost fondu ohrožených dětí
- pravomoce rady obce při schvalování Rozpočtového opatření do 250 tis.
- kulturní akce na rok 2015
- jubilea - se souhlasem občanů
- návrhy do zpravodaje
- kontrola v MŠ – na vědomí
Pan Janda doplnil informace z ČS o refinancování úvěru, požaduje termín kdy bude požádáno o
refinancování a kdo si toto vezme na starost
Návrh usnesení č.4: ZO bere na vědomí zprávu pana starosty o činnosti rady

ad5) Rozpočtové provizorium na rok 2015
Do doby schválení rozpočtu obce na rok 2015 se chod obce řídí pravidly
rozpočtového provizoria:
- plnění na základě smluvních vztahů vzniklých v minulých letech - dodavatelské
faktury za energie aj. úhrada dlouhodobých závazků
- zajištění povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů- výplaty mezd,
pojistného aj.

- zajištění povinností vyplývajících pro obec z obecně závazných předpisů - finanční
vypořádání
- zabezpečení chodu hospodaření zřízených příspěvkových organizací
- odvrácení vzniku situací po živelné pohromě, havarijní stavy aj.
- ostatní mimořádné výdaje se mohou hradit po odsouhlasení v ZO
Pan Florian se zeptal, zda je nějaký reálný termín pro schválení rozpočtu obce na
rok 2015, pan starosta odpověděl, že březen – duben, paní Trilcová doplnila, že až po
ukončení inventarizace a odevzdání účetnictví.
Návrh usnesení č.5: ZO schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2015
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

ad6) Rozpočtové opatření č.7/2014 – pan Janda chtěl doplnit některé informace o
některých položkách:
-

-

Investice, hřiště nerealizováno- je vypracován projekt na víceúčelové hřiště a tyto peníze
byly určeny v případě vypsání dotace na výstavbu, zatím vypsány dotace nebyly
Pan Krul se zeptal v bodu 35 částka 236 tis. neinvestiční transfery – neinvestiční náklady
za budovu ZŠ v Kuchařovicích – voda,el.,plyn, v rozpočtu tato položka není až podle
skutečných nákladů
č.5 navýšení o 300,- Kč- jedná se o dotaci na ZŠ, část bude hrazena od kraje a zatím
nebylo doručeno avízo k přeúčtování dotace
pan Švéda bod 16 – znalecké posudky – k prodeji pozemku Eonu
č.34 – činnost místní správy – pojistná událost – Pecina

Návrh usnesení č.6: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.7/2014 včetně doplnění
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

ad7) Plán inventur za rok 2014 - dle přílohy – do 19.1.2015
Návrh usnesení č.7:ZO bere na vědomí

ad8) Žádosti a smlouvy:
a) Rada obce projednala a schválila smlouvu od Krajského úřadu Jihomoravského
kraje o poskytnutí dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, dotace je
určená na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce n rok 2014 - odborná
příprava ve výši 3200,-Kč.
Návrh usnesení č.8a: Zastupitelstvo obce Kuchařovice bere na vědomí

b) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo, ponechat poplatek za odpad na rok
2015 ve stejné výši jako dosud 500,-Kč

Návrh usnesení č.8b: ZO schvaluje výši poplatku na rok 2015 za odvoz odpadu 500,-Kč
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

c) Vzhledem k volbám do zastupitelstev obcí , je nutné schválení pověření starosty
k zastupování v MAS Znojemské vinařství, z.s., kde je obec členem. Je to
sdružení obcí, je zde možnost získání dotací na opravy sakrálních staveb apod. ZO
souhlasí s pověřením pana starosty v MAS Znojemské vinařství.
Návrh usnesení č.8c:Zastupitelstvo obce Kuchařovice schvaluje pověření starosty v MAS
Znojemské vinařství, z.s.
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

d) Výběrové řízení na refinancování úvěru u ČS, budou osloveny 4 banky
Návrh usnesení č.8d:na vědomí

e) Pan Mokrý podal žádost o zřízení kanalizační přípojky k nemovitosti čp.236 – pan
starosta sdělil, že pokud nebude změna v ÚP, aby tato část byla určena k výstavbě,
obec neuvažuje o dalším rozšíření kanalizační sítě.
Návrh usnesení č.8e:ZO bere na vědomí

f) Obec Suchohrdly předložila „Dohodu o změně hranice obcí a s tím spojené změně
katastrální hranice. Změna katastrálních hranic byla již dříve projednána, dle
přílohy se jedná o výměru 38180m2.Záměr byl řádně vyvěšen na úřední desce od
20.11.2014 do 5.12.2014.Pan starosta doplnil informace o placení daní. Pan Florian
poznamenal, že občané Kuchařovic na změně katastru vydělat.
Návrh usnesení č.8f:ZO schvaluje dohodu o změně hranice obcí a tím spojené změně katastrální
hranice
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 zdržel se

g) Žádost fondu ohrožených dětí o příspěvek. Rada obce doporučila ZO schválit
částku 1000,-Kč, kterou obec přispívá každý rok. ZO nemá námitek k navrhované
částce.

Návrh usnesení č.8g: ZO schvaluje příspěvek fondu ohrožených dětí ve výši 1000,-Kč
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdrželo se

h) Tělocvičná jednota Sokol Kuchařovice podala žádost o finanční příspěvek na
údržbu baseballového hřiště ve výši 10000,-Kč za rok, která by měl sloužit k úhradě
postřiků, údržbě sekačky, opravy apod. ZO souhlasí s příspěvkem. Pan Krul doplnil
informace na co bude příspěvek bude použit a jakým způsobem bude vyúčtován.
Návrh usnesení č.8h: ZO schvaluje příspěvek Sokolu Kuchařovice ve výši 10.000,-Kč
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

ch) Členové výběrové komise: pan starosta navrhl sebe,p.Kubka a p.Krulovou.
Pan Švéda navrhl doplnit p.Jandy a předsedy finanční výboru p.Veselého
ZO souhlasí s 5 členy
Návrh usnesení č.8ch:ZO schvaluje členy výběrové komise –p.Mlejnka, p.Kubka, p.Krulová, p.Janda,
p.Veselý
13 – pro

Hlasování:

0 proti

0 zdržel se

i)Rada obce navrhla zastupitelstvu obce schválit pravomoc radě obce schvalovat
rozpočtová opatření v omezení do 250.000,-Kč. Pravomoc by byla na celé volební
období. Pan Janda navrhl snížit položkově, a navrhl do 5 tis.,p. Florian 50 tis.,
Pan starosta přerušil jednání, po krátké přestávce pan Janda sdělil, že se domluvili a
navrhli částku do 200.000,-Kč na jedno rozpočtové opatření a max.10 rozpočtových
opatření ročně.
Návrh usnesení č.8i:ZO schvaluje pravomoc radě obce schvalovat rozpočtová opatření v omezení do
250tis a max. 10 rozpočtových opatření ročně
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

j) Jednací řád zastupitelstva obce - paní Mašejová přednesla Jednací řád
Pan Krul chtěl doplnit do Jednacího řádu zveřejňování zápisu ze ZO na stránkách
obce, paní Mašejová upozornila na zveřejňování jmen a údajů, bylo by vhodnější
zveřejnit výpis z ZO. Připomínky v zápisu by měly být odsouhlaseny, zápisy by měly
být stručné a výstižné, hlavní myšlenky a názory, kdo byl pro kdo proti.
Kdo zdůraznil,aby to bylo přímo uvedeno v zápise.

čl. II. bod 2,3,4 vyřadit
čl.III.stanovení termínu na další jednání ZO, obsah pozvánky - programu-dokumenty
k projednání(důležité smlouvy)
čl.XIII bod g kdo je proti - jmenovitě nebo na požádání člena ZO
čl.IV bod 5 důvodová zpráva - návrh bod vyřadit
čl.XIII bod 6 pokud by byl zveřejněn výpis ,tak s termíny
Stanovení termínu jednání bude stanoveno na ZO - přibližný termín
Návrh usnesení č.8j: ZO schvaluje Jednací řád ZO včetně dodatků a vyřazení
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

ad9) Kulturní akce na rok 2015 –
Na jednání rady obce dne 15.12.byla přizvána p.Krulová, kde byly projednány kulturní
akce na rok 2015. Pan starosta i ostatní členové rady navrhly domluvit na leden 2015
schůzku, které se zúčastní ostatní organice v obci – SDH,Myslivci,Sokol,EQUUS,ZŠ
kde by se stanovily akce i těchto organizací, tak aby se nepřekrývaly a také pomoc
těchto org. při zabezpečení pořádání akcí.
Základní akce byly stanoveny:
- 14.2.Masopust
- 9.5.Výstava vín
- 15.5.Setkání seniorů
- 7.6. Den dětí ???
- 26.a 27.9.Posvícení
- Říjen – Drakiáda
Rada projednala a schválila, že by se chodilo přát občanům v rámci jubilea 80,85a
90let a nejstarší občan. Jako dar, by byl dárkový balíček v hodnotě cca 300,-Kč
Pokud má někdo návrhy do zpravodaje, tak je může předložit panu Florianovi
Návrh usnesení č.9:kulturní akce na rok 2015 bere na vědomí

ad10)Diskuse:
Návrh Kroniky za rok 2013 - pan starosta požádal ZO, zda má někdo nějaké
námitky, pan Florian upozornil, že je to pouze koncept, který bude svázán do knihy a
v obecní knihovně bude uchován.
Paní Boháčová jak to je s Územním plánem, ZO ho nemůže schválit,z důvodu že
podala odvolání ke Krajskému úřadu a ten se vyjádří. Kdy se bude stavět další ulice
za školkou, obec nemá stavební pozemky, pozemky v ulici Okružní jsou soukromníků a

jsou určeny k výstavbě, zde může být i zvýšená daň za tyto pozemky,když je nebude
chtít prodat, zvýšení je na ZO. Zda může převést pozemek na zahradu, pan starosta
sdělil, že toto není možné ,už z důvodu inženýrských sítí.
Pan Krul dal návrh na zavedení SMS zpráv, z důvodu, že někdo neslyší hlášení apod.,
zjistil pár firem s nabídky, platí se pouze za odeslané sms cca 0,80 Kč a posílá se to
pouze všem, kteří si tuto službu nahlásí na OÚ. Program je v počítači a přes počítač
se to posílá, pan Krul zjistí firmy a podklady do příštího zasedání.
Pan Janda požádal o odsouhlasení, aby byla každé čtvrtletí předkládána zpráva o
hospodaření, tak jak ji připravovala p.Trilcová doposud.
Dále , aby komise, která byla schválena na výběrové řízení refinancování úvěru,
připravila podklady pro refinancování úvěru na víceúčelové zařízení. Informace
předloží na ZO.
Pan Švéda upozornil na parkování v ulici Na Hladově, kde došlo k dopravní nehodě,
pan starosta navrhl řešení s dopravním inženýrem, pan Plaček podélné značení a na
úklid po odvozu kontejnerů se zeleným odpadem.

ad9) Usnesení
ad10) Závěr –ZO bylo ukončeno 20.15 hod
Zapsala v Kuchařovicích dne 19.12.2014
Vodáková Martina……………………………………………….
Ověřovatele zápisu pan Vladislav Florian a pan Bc.Marek Plaček
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

