Zápis č.9 ze zasedání
Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne 26.8.2015 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 17.8.2015 – do 26.8.2015 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 Ing.Václav Bajko a Jaroslav Skokan
Usnesení č.1 a 2 zápisu č.8/2015: ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO
č.9/2015 pan Ing.Václav Bajko a Jaroslav Skokan
Hlasování:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

Pan starosta konstatoval, že zápis z jednání zasedání ZO č.8/2015 ze dne
9.7.2015 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.9/2015, který každý
obdržel.
Usnesení č.3 zápisu č.9/2015:ZO schvaluje program jednání v tomto znění:

1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisů
3) Program zasedání
4) Zpráva o činnosti rady
5/Hospodaření k 31.7.2015
6/Rozpočtové opatření č.3/2015
7/Žádosti
8/Usnesení
9/ Závěr
Pan Janda požádal o doplnění bodu „Diskuse“

Bod č.9 – Diskuse a bod č.10 Závěr
Hlasování:
12 pro
0 proti
0 zdržel se
Program jednání ZO č.9/2015 byl schválen, včetně doplnění bodu Diskuse

ad4) Zpráva o činnosti rady obce- rada obce se sešla od posledního zasedání 2xdne 27.7.2015 projednala
-

Probíhající práce na víceúčelovém zařízení
Uzavření ulice Znojemská
Výb.řízení na pronájem pohostinství – nabídka
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – NN + VN – přeložka kabelů

dne 17.8.2015
-

Víceúčelové zařízení – přeložení kolaudace
Slavnostní otevření 20.9.2015 od 14.30 do 20.00 hod
Kontrolní den na ul.Znojemská – mostek, výkopové práce
Jednání s místostarostou města Znojma ohledně objízdné trasy na vinobraní
Nájemní smlouva na pohostinství
Firma SETO – vyjádření k zařízení – rozšíření DSNN
Územní plán města Znojma

Návrh usnesení č.4: ZO bere na vědomí zprávu pana starosty o činnosti rady obce

ad5) Hospodaření k 31.7.2015 – dle přílohy
Prozatím plnění cca o 10% méně než v minulém roce, není zde ještě zahrnut úvěr
Návrh usnesení č.5:ZO bere na vědomí Hospodaření k 31.7.2015

ad6) Rozpočtové opatření č.3/2015
Jedná se hlavně o dotace pro hasiče a na vybavení interiéru víceúčelového zařízení,
změna v účelovém znaku VPP. Doplnění – snížení výdajů na investiční transfer VaK
Znojemsko – vybudování vodovodu v ulici Za humny – financování bude rozloženo do
dvou let, prozatím bude vloženo do finanční rezervy. Financování víceúčelového
zařízení – prozatím není známa konečná částka.
Návrh usnesení č.6: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.3/2015 včetně doplnění
Hlasování:

12 pro

0 proti

0zdržel se

ad7) Žádosti:
a) Firma PUTTNER, s.r.o.předložila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na akci „ Kuchařovice_SÚS:NN+VN přel.kabelů“ – jedná se o

přeložku kabelů na ulici Znojemská. – dle přílohy
Návrh usnesení č.7a: ZO schvaluje smlouvu o boučí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Hlasování:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

b) Firma SETO podala žádost o vyjádření k zařízení – Znojmo –
město,K/4408/135, rozšíření DSNN a žádost o vydání souhlasu – stanoviska
k této stavbě. Jedná se o elektrifikaci zahrad v Leskách
ZO nemá k tomuto výhrady
Návrh usnesení č.7b: ZO souhlasí s rozšířením DSNN a vydává souhlasné stanovisko ke stavbě
Hlasování:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

c) Územní plán města Znojma – městský úřad Znojmo zaslal oznámení o
projednávání doplněného návrhu zadání změny č.1 ÚP Znojmo
Jedná se o směnu katastrálních území mezi k.ú. Znojmo a k.ú. Kuchařovice
v lokalitě Křivánky.Na základě sdělení Města Znojma dojde k digitalizaci
katastru. V současné době není tedy otázka směny katastrů aktuální. ZO toto
odkládá.
Návrh usnesení č.7c: ZO odkládá směnu katastrů
Hlasování:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

d) Pan Jiří Mareš podal žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č.,367
před jeho nemovitostí o výměře 31 m2.
Pan starosta navrhl žádost pana Mareše odložit, z důvodu zjištění vedení el.
na této parcele.
Návrh usnesení č.7d:ZO souhlasí s odložením
Hlasování:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

e) Zápisy z kontrolního a finančního výboru – příloha
Návrh usnesení č.7e:ZO bere na vědomí

ad8) Usnesení
ad9) Diskuse
Paní Krulová – příspěvky do zpravodaje
Pan starosta - Dne 20.9.2015 slavnostní otevření víceúčelového zařízení – schůzka
kult.komise 31.8.2015 v 15.30 hod na OÚ
Pan Skokan – průjezdnost ul.Znojemské.Pan starosta požádal firmu, aby mu včas
oznámila uzavření celé ulice, musí zde být řešen přístup občanů z jednotlivých ulic,
bude zpevněna cesta okolo hřiště k transformátoru. Pan Janda poznamenal, že polní
cesta , která vede k Nové nemocnici je ve špatném stavu a průjezd není možný ani na
kole. Pan starosta bude kontaktovat firmu, která zde prováděla opravu na el.vedení.
Pan Janda – chodníky na ul.Znojemské – budou budovány postupně dle finančních
prostředků ,současně bude požádáno o dotaci na SFDI.
Pan Krul – parkování tahačů na komunikaci k meteorologické stanici, pan starosta
navrhl značení zákazu parkování v obytné zóně
Posvícení – hudba zajištěna, rozmarýny také, stárek Kilian
ad10) Závěr –ZO bylo ukončeno 19.45 hod

Zapsala v Kuchařovicích dne 2.9.2015
Vodáková Martina……………………………………………….
Ověřovatele zápisu pan Ing.Václav Bajko a pan Jaroslav Skokan
………………………………………………………………………………………………………

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

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

