Zápis č.10 ze zasedání
Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne 26.10.2015 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kuchařovice
Přítomni: dle listiny přítomných ( přítomno 9 členů)
1) Jednání Zastupitelstva obce Kuchařovice bylo zahájeno v 17.00 hod, paní
místostarostka přivítala přítomné členy ZO.
Řídící jednání místostarostka Marcela Mašejová sdělila, že jednání ZO bylo
řádně svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kuchařovice i na
e-desce a to od 16.10.2015 – do 26.10.2015 včetně.
Konstatovala, že je přítomno 9 členů ZO, tedy nadpoloviční většina členů
ZO a jednání je tedy usnášeníschopné viz. prezenční listina.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Martina Vodáková.
2) Místostarostka vyzvala členy ZO k přednesení návrhů na ověřovatele zápisu.
Navrženi byli pan Pavel Sova a Ing. Jitka Krulová
Usnesení č.1 a 2 zápisu č.10/2015: ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO
č.10/2015 pan Pavel Sova a paní Ing. Jitka Krulová
Hlasování:

9 pro

0 proti

0 zdržel se

Paní místostarostka konstatovala, že zápis z jednání zasedání ZO č.9/2015 ze
dne 26.8.2015 byl řádně ověřen a nebylo proti němu vzneseno žádných
písemných připomínek. Ústní připomínky rovněž nebyly na jednání předneseny.
3) Paní místostarostka přednesla návrh programu jednání ZO č.10/2015, který
každý obdržel.
Usnesení č.3 zápisu č.10/2015:ZO schvaluje program jednání v tomto znění:

1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisů
3) Program zasedání
4) Zpráva o činnosti rady
5/Hospodaření k 30.9.2015
6/Rozpočtové opatření č.4/2015
7/Žádosti
8/Diskuse
9/Usnesen
10/ Závěr

Paní Mašejová přidala jednu žádost „ Dodatek ke smlouvě s OSP“
Hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel se
Program jednání ZO č.10/2015 byl schválen, včetně doplnění bodu Diskuse

ad4) Zpráva o činnosti rady obce- rada obce se sešla od posledního zasedání 3xdne 14.9.2015 projednala
-

Silnice 4121 –Ul.Znojemská- nedodržení termínu, podmáčení a praskání domů
Víceúčelové zařízení – dokončení – stoly a židle, řešení nájemní smlouvy s p.Nesnídalem,
kolaudace, výstava p.Florian, otevření 20.9.2015
Smlouva s JMK o poskytnutí dotace na dešťovou kanalizace+přípojky-silnice III/4121
Znojemská, ve výši 200.000,-Kč
Posvícení, advent

dne 5.10..2015
-

Zhodnocení otevření víceúčel.zař. a posvícení
Víceúčel.zař.-vklad na katastr, přípojka plynu(smlouva)
Silnice 4121 – prodloužení termínu
Ukončení nájmu BISTRA
Smlouva SETO-rozšíření DSNN, Znojmo-město, K/4408/135
Strategie MAS Znojemské vinařství na období 2014-2020
Žádost charity o poskytnutí dotace
Advent

dne 22.10.2015
- Komunikace 4121 ul.Znojemská – prodloužení termínu dokončení do konce listopadu
- Víceúčel.zař.-zapojení plynu po odsouhlasení v ZO, dokončení podlahy
- Smlouva s RWE na zapojení plynu
- Hospodaření k 30.9.2015
- Rozpočtové opatření č.4/2015
- Poplatek za odpady na rok 2016
- Provozní řád
Návrh usnesení č.4: ZO bere na vědomí zprávu paní starostky o činnosti rady obce

ad5) Hospodaření k 30.9.2015 – dle přílohy – přednesla p.Trilcová

Návrh usnesení č.5:ZO bere na vědomí Hospodaření k 30.9.2015

ad6) Rozpočtové opatření č.4/2015 – informace podala p..Trilcová
Hlavním bodem byla dotace ve výši 200.000,-Kč na kanalizaci v ul.Znojmeská. Pan
Janda měl dotaz na některé položky – vysvětlila p.Trilcová
Návrh usnesení č.6: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2015 včetně doplnění
Hlasování:

9 pro

0 proti

0zdržel se

ad7) Žádosti:
a) Firma SETO předložila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
– souhlas s umístěním distribučního zařízení „Znojmo- město, K/4408/135,
rozšíření DSNN.“ Jedná se o kabelové vedení NN, zahrady u Znojma.
Návrh usnesení č.7a: ZO schvaluje smlouvu o boučí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Hlasování:

9 pro

0 proti

0 zdržel se

b) Místní akční skupina „Znojemské vinařství“, předložila zastupitelstvu obce
„Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Znojemské vinařství,
z.s., pro programové období 2014-2020 na svém správním území.“
Návrh usnesení č.7b:“Zastupitelstvo obce Kuchařovice souhlasí s realizací Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny MAS Znojemské vinařství, z.s. na období
2014-2020 na svém správním.“
Hlasování:

9 pro

0 proti

0 zdržel se

c) Diecézní charita Brno, oblastní charita Znojmo podala žádost o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce na rok 2016. Zastupitelstvo navrhlo a schválilo
finanční dar ve výši 1000,-Kč
Návrh usnesení č.7c: ZO schvaluje finanční dar oblastní charitě Znojmo ve výši 1000,-Kč
Hlasování:

9 pro

0 proti

0 zdržel se

d) RWE GasNet, s.r.o. zaslala kupní smlouvu na platný převod plynárenského
zařízení včetně všech součástí a příslušenství, které je ve vlastnictví obce a
které bylo realizováno v rámci stavby „plynovod a přípojka ke stavbě
víceúčelového zařízení. Kupní cena je stanovena dohodou stran ve výši
110.686,-Kč

Návrh usnesení č.7d:ZO schvaluje kupní smlouvu s RWE.
Hlasování:
9 pro
0 proti
17.35 příchod p.Bajko

0 zdržel se

e) Jako každý rok zasílá ASA EKO Znojmo přepočtovou tabulku pro výpočet
jednotlivých složek poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci, podle
které si obec určí výši poplatku za odpad na rok 2016. Zastupitelstvo obce
schválilo nezvyšovat poplatek za odpad na rok 2016 pro občany. Doporučilo
najít takový způsob financování, aby nedocházelo k doplatkům z obecního
rozpočtu .
Návrh usnesení č.7e:ZO schvaluje ponechat poplatek za odpad pro rok 2016 ve výši 500,-Kč
Hlasování:
10 pro
17.40 příchod p.Hevera

0 proti

0 zdrželo se

f) Provozní řád víceúčelového zařízení – informace podala p.Mašejová. Paní
Krulová měla připomínky k některým bodům – bude opraveno. Paní Mašejová
požádala všechny zastupitele, aby poslali připomínky k řádu. Toto byl prozatím
návrh, bude vypracována finální verze.
Návrh usnesení č.7f: ZO bere na vědomí

g) Paní Mašejová zaslala všem zastupitelům návrh ceníku služeb ve víceúčelovém
zařízení, který navrhl finanční výbor. Zastupitelstvo projednalo a schválilo
ceník služeb, tak jak byl navržen:
-

Hlavní sál s přísálím, komerční akce : 2500,-Kč + 5000,-Kč kauce
Hlavní sál s přísálím, soukromé akce : 1500,-Kč + 3000,-Kč kauce
Přísálí , soukr.akce : 500,-Kč + 3000,-Kč kauce

-

K těmto pronájmům budou připočítány skutečné náklady za energie, a dále nadstandardní
výdaje spojené s provozem a úklidem.
Hlavní sál pro sportovní účely a osvětu : 300,-Kč/ 1 hod.
Na www stránkách bude objednávkový formulář, kde si mohou občané objednat termín akce,
inzerát o možnosti pronájmu i do novin

Návrh usnesení č.7g: ZO schvaluje ceník služeb ve víceúčelovém zařízení
Hlasování:

9 pro

1 proti

1 zdržel se

h) OSP, spol. s r.o., předložila Dodatek č.1, který upravuje Smlouvu o dílo o práce
a dodávky související s dodatečnými požadavky objednavatele, nepředvídavě
vzniklými okolnostmi a dořešením technických detailů a postupů, nezbytných
pro realizaci předmětu díla. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o
cenách dohodou smluvních stran a činí:
Zákl.cena bez DPH
20.220.718,00 Kč
Cena méněprací bez DPH
-1.307.314,27 Kč
Cena dodatečných prací bez DPH
880.414,22 Kč
Celková cena díla v rozsahu dodatku bez DPH
19.793.817,95 Kč
DPH (21%)
4.156.701,77 Kč
Celková cena díla včetně DPH
23.950.520,-Kč
Zastupitelstvo nemá námitek k Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne
4.7.2014 – Víceúčelové zařízení.
Návrh usnesení č.7h:Zo schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze den 4.7.2014
Hlasování:

10 pro

0 proti

1 zdržel se

ch) Zápis z finančního výboru – k zápisu se vyjádřil p.Veselý, p.Janda a p.Skokan
Návrh usnesení č.7ch: ZO bere na vědomí

ad8) Usnesení
ad9) Diskuse
Paní Vodáková seznámila s vyúčtováním Posvícení 2015, ZO by mělo uvážit zvýšení
vstupného.
Pan Janda měl dotaz k průjezdu velkých aut ze stavby na ul.Znojemské, kde je velký
nános bláta. Paní Mašejová toto řešila s firmou Alpine i s SÚS JMK, do konce týdne
by měli komunikaci uklidit.
Paní Krulová připomněla možnost informovanosti formou emailu, bude zveřejněno na
stránkách obce.
Pan Janda se zeptal, zda je známa částka, kterou se bude podílet obec při
rekonstrukci ulice Znojemské.
Paní Mašejová – kulturní akce – výročí p.Mahrová a p.Suchý – p.Krulová zjistí osobně
8.11.2015 – Vítání občánků, 28.11.2015 – rozsvícení stromu a advent,
4.12.-Mikuláš-čerti – zajistí p.Hevera. Paní Mašejová měla poznámku k organizaci
kulturních akcí.

ad10) Závěr –ZO bylo ukončeno 18.45 hod

Zapsala v Kuchařovicích dne 2.11.2015
Vodáková Martina……………………………………………….

Ověřovatele zápisu pan Pavel Sova a paní Ing.Jitka Krulová
………………………………………………………………………………………………………

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

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

