Zápis č.7 ze zasedání
Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne 24.6.2015 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kuchařovice
Přítomni: dle listiny přítomných ( přítomno 13 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 15.6.2015 – do 24.6.2015 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 Ing.Petr Veselý a Bc.Marek Plaček.
Usnesení č.1 a 2 zápisu č.7/2015: ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO
č.7/2015 pan Ing. Petr Veselý a Bc.Marek Plaček
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

Pan starosta konstatoval, že zápis z jednání zasedání ZO č.6/2015 ze dne
13.5.2015 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.7/2015, který každý
obd..spisu č.7/2015:ZO schvaluje program jednání v tomto znění:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisů
3) Program zasedání
4) Zpráva starosty o činnosti rady obce
5) Hospodaření obce k 31.5.2015
6) Rozpočtové opatření č.2/2015
7/Žádosti
8/Diskuse
9/ Usnesení
10/Závěr
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

Program jednání ZO č.7/2015 byl schválen.

ad4)
Zpráva starosty o činnosti rady obce , rada obce se sešla od posledního
zasedání jednou –
dne 17.6.2015 projednala
- Podepsání smluv s KB a ČS
- Práce na víceúčelovém zařízení – dokončení
- Odvodňovací práh v ulici Za humny
- Oprava chodníků
- Pronájem pohostinství – prohlídka
- Vybavení venkovního posezení u víceúčelového zařízení
- Hospodaření k 31.5.2015
- Průjezdnost obcí – uzavírka vinobraní
- Smlouva na dotaci pro hasiče – 80.000,-Kč
- Smlouva na dotaci vybavení sálu – nabídky
- Oznámení o uzavření MŠ a ŠJ
- Příspěvek prvňáčkům ve výši 1500,-Kč
- Výběrové řízení na rekonstrukci ul.Znojemská – fy.Alpine
Návrh usnesení č.4: ZO bere na vědomí zprávu pana starosty o činnosti rady

ad5) Hospodaření obce k 31.5.2015 – dle přílohy
Pan starosta poznamenal, že oproti minulému roku nejsou všechny daně zatím
naplněny. Hodnotit zda budou příjmy naplněny bude možné až v druhé polovině roku.
Pan Janda k tomu sdělil že, příjmy jsou naplněny na 80%, ve srovnání s loňským
rokem je to asi o 600 tis.Kč méně. Požádal finanční výbor, zda by mohl připravit
návrh šetření ve výši 8 – 10 % běžných výdajů. ZO navrhlo toto připravit do konce
srpna
Návrh usnesení č.5: ZO bere na vědomí hospodaření k 31.5.2015 a souhlasí, aby finanční výbor
připravil do srpnového zasedání návrh šetření
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

ad6) Rozpočtové opatření č.2/2015 – dle přílohy
Návrh usnesení č.6: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2/2015
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

ad7) Žádosti
a)Krajský úřad zaslal návrh Smlouvy na dotaci pro hasiče. Dotace je ve výši
80.000,-Kč. ZO nemá námitek k navrhované smlouvě
Návrh usnesení č.7a: Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace pro hasiče
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

b)Další návrh Smlouvy o poskytnutí dotace zaslal krajský úřad na dotaci na vybavení
sálu víceúčelového zařízení, dotace je ve výši 150.000,-Kč. ZO nemá námitek
k navrhované smlouvě
Návrh usnesení č.7b: Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy na dotaci na vybavení sálu
víceúčelového zařízení
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

c) Starosta přednesl návrh určení komise, která provede v době konání
zastupitelstva výběrové řízení na zakázku „Vybavení interiéru víceúčelového
zařízení Kuchařovice“. Komise ve složení:paní Mašejová Marcela, p.Krulová
Jitka,p.Veselý Petr a p.Hevera Jan provedla v době přerušení zastupitelstva
výběrové řízení dle platných kritérií.
Vyhlášení 10 minutové přestávky
d) Návrh na ujednocení peněžního daru pro žáky prvních tříd. V minulých letech byl
schválen příspěvek žákům první třídy ve výši 1000,-Kč. Obec Suchohrdly přispívala
částkou 3000,-kč. Po dohodě s obcí Suchohrdly byl navržen příspěvek pro obě obce
stejný ve výši 1500,-Kč.
Návrh usnesení č.7d:Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek prvňáčkům ve výši 1500,-Kč
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

e) Projednání nabídky Organizačně správního institutu,který podporuje
Jihomoravský kraj.Ten již třetím rokem přichází s projektem společných nákupů
elektřiny a zemního plynu, který umožňuje obcím i organizacím prostřednictvím
nákupu energií na komoditní burze výrazným způsobem vydávané prostředky uspořit.
ZO souhlasí s vypracováním studií

Návrh usnesení č.7e:ZO schvaluje vypracování studií prostřednictví JMK
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

f) Paní Jonášová požádala zastupitelstvo obce o koupi pozemku u čp.155
v Kuchařovicích, dříve dům p.Martina Fouska. V exekuci byl dům prodán a současná
majitelka žádá o odkoupení části zahrady, o kterou již v minulosti požádal p.Fousek
a ZO souhlasilo. Pan starosta zjistí, zda p.Jonášová je opravdu majitelkou domu
čp.155 a poté může být vyvěšen záměr o prodeji.
Návrh usnesení č.7f:ZO schvaluje pověření pana starosty ke zjištění majitele domu čp.155 a poté
vydáním záměru o prodeji
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

g) Žádost o souhlas s pokračováním objízdné trasy. ZO projednalo žádost o souhlas
obce s pokračováním objízdné trasy v rámci rekonstrukce 2.poloviny mostu a
ul.Roosveltova.
ZO projednalo žádost s navrženou objízdnou trasou v rámci rekonstrukce mostu
e.č.412 – 001,002 a rozhodlo vydat záporné stanovisko vzhledem k situaci na
komunikaci II/408, která prochází naší obcí.
Za měsíc květen projelo obcí 480 tis. aut, jsou poškozeny chodníky, občané jsou
vystavení nadměrnému hluku a prachu, nedá se přejít silnice ani po přechodu, proto
ZO rozhodlo prodloužení objízdné trasy nepovolit
Návrh usnesení č.7g:ZO schvaluje nepovolit objízdnou trasu
Hlasování:

0 pro

13 proti

0 zdržel se

h) Záměr o prodeji na pronájem pohostinství. Záměr vydá rada obce a bude
obsahovat – velikost 196 m2, 10 let pronájem, nové vlastní vybavení, nejvyšší nabídce
Návrh usnesení č.7h:ZO bere na vědomí

ch) Nabídky na zakázku „Vybavení interiéru víceúčelového zařízení Kuchařovice“.
Komise otevřela obálky a zjistila:
Nabídka č.1 – Firma JOKA Moravský Krumlov zaslala nabídku ve výši 387.550,90 Kč
Nabídka č.2 – Firma Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice nad Rokytnou
zaslala nabídku ve výši 353.428,90 Kč
Nabídka č.3 – Firma NADOP Ořechov zaslala nabídku ve výši 398.767,60 Kč

Nejvýhodnější nabídku podalo Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice nad
Rokytnou, tato nabídka byla kompletní i s rozpočtem.
Komise doporučuje tuto firmu vybrat jako dodavatele. ZO souhlasí s návrhem
komise a pověřuje starosty podpisem smlouvy
Návrh usnesení č.7ch: ZO schvaluje Dřevozpracující výrobní družstvo jako dodavatele vybavení
interiéru víceúčelového zařízení.
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

i)Pan starosta byl členem výběrového řízení na rekonstrukci ulice Znojemské
v Kuchařovicích. Vítězem tohoto výb.řízení se stala firma Alpine. Obcí byla zaslána
smlouva s rozpočtem a podílem obce a SÚS. Součástí rekonstrukce jsou i odstavné
plochy o výměře 126m2 za které by obec měla zaplatit 400 tis.Kč, což je vysoká
částka. Rada obce doporučila ZO tuto smlouvu neodsouhlasit. ZO souhlasí s návrhem
rady a doporučuje jednat s firmou o snížení této částky nebo vyjmutí této plochy
ze smlouvy.
Návrh usnesení č.7i:ZO souhlasí s jednáním s firmou Alpine o snížení částky za odstavné plochy
nebo vyjmutí ze smlouvy.
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

j) Paní ředitelka Mateřské školy Kuchařovice předložila oznámení o uzavření provozu
Mateřské školy v době prázdnin od 1.7.2015 do 15.8.2015 a školní jídelny od
27.7.2015 do 15.8.2015.
Návrh usnesení č.7j:Zastupitelstvo obce Kuchařovice bere na vědomí

k) Paní Trilcová provedla veřejnoprávní kontrolu v Mateřské škole - bez závad –
zápis je přílohou
Návrh usnesení č.7k: ZO bere na vědomí

8) Diskuse:
- narozeniny p.Plačkové - 3.7.2015 – pan starosta a p.Mašejová
-

poslat mailem kdo má kdy dovolenou z důvodu termínu dalšího zasedání

-

slavností otevření víceúčelového zařízení (3.9.2015) – kulturní komise

-

p.Husa narozeniny v srpnu – bude zasláno blahopřání

-

termín vydání zpravodaje o prázdninách

-

projednání s občany uzavření ulice Znojemská

ad9) Usnesení
ad10) Závěr –ZO bylo ukončeno 20.10 hod
Zapsala v Kuchařovicích dne 30.6.2015
Vodáková Martina……………………………………………….
Ověřovatele zápisu pan Ing.Petr Veselý a Bc.Marek Plaček
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

