Zápis č.12 ze zasedání
Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne 1.2.2016 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kuchařovice
Přítomni: dle listiny přítomných ( přítomno 10 členů)
1) Jednání Zastupitelstva obce Kuchařovice bylo zahájeno v 17.00 hod, pan
starosta přivítal přítomné členy ZO.
Řídící jednání starosta Lubomír Mlejnek sdělil, že jednání ZO bylo řádně
svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kuchařovice i na edesce a to od 20.1.2016 – do 1.2.2016 včetně.
Konstatovala, že je přítomno 10 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 Aleš Kubek a pan Ing.Václav Bajko
Usnesení č.1 a 2 zápisu č.12/2016: ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO
č.12/2016 pan Aleš Kubek a pan Ing.Václav Bajko
Hlasování:

10 pro

0 proti

0 zdržel se

Pan starosta konstatoval, že zápis z jednání zasedání ZO č.11/2015 ze dne
16.12.2015 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.12/2016, který
každý obdržel.
Usnesení č.3 zápisu č.12/2016:ZO schvaluje program jednání v tomto znění:

1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisů
3) Program zasedání
4) Nový člen ZO - slib
5/Zpráva o činnosti rady
6/Inventarizace za rok 2015
7/Masopust
8/Žádosti
9/Diskuse
10/Usnesení
11/Závěr

Hlasování:
10 pro
Program jednání ZO č.12/2016 byl schválen

0 proti

0 zdržel se

ad4) Slib nových členů
Na základě rezignace na člena zastupitelstva obce Kuchařovice pana Vladislava Floriana a slečny
Lucie Čimerové nastoupili na jejich místa náhradníci. Za pana Floriana je pan Ing.Lubomír Konecký a
za slečnu Čimerovou paní Hana Nesnídalová. Pan starosta je vyzval ke složení slibu. Po složení slibu
jim předal Osvědčení.
Návrh usnesení č.4: ZO bere na vědomí

ad5) Zpráva o činnosti rady obce- rada obce se sešla od posledního zasedání 3xdne 21.12.2015 projednala
-

byla projednána žádost pana Nesnídala o změně názvu nájemce restaurace – vyvěšen záměr o
změně

dne 11.1.2016
-

jednání s Alpine o úpravách ploch, chodníky – ul.Znojemská
plocha u víceúčelového zařízení
jednání se zástupcem JMK o financování městské dopravy
priority v rozpočtu na r.2016
schválení záměru o změně názvu v nájemní smlouvě – Nesnídal
schválení vhodného uchazeče na pronájem bytu v MŠ
schválení záměru o pronájmu pozemku p.Kavanové
žádost p.Bajka o zpevnění komunikace ul.Okružní
návrh na zabezpečení víceúčelového zařízení
plán rady obce na rok 2016

dne 27.1.2016
- nový starosta v Suchohrdlech
- dokončení prací na ul.Znojemská
- zpevnění komunikace ul. Okružní a V Zahradách
- měřiče tepla ve víceúčelovém zařízení
- smlouva s ASA EKO-snížení cen
- odmítnutí nájmu bytu v MŠ p.Kuchařem
- odpisový plán MŠ
- návrhy na dovybavení víceúčelového zařízení
- členové kontrolního výboru – návrh
- dar pro pana Floriana
Návrh usnesení č.5: ZO bere na vědomí zprávu pana starosty o činnosti rady obce

17.20 hod – příchod pana Švédy

ad6) Inventarizace za rok 2015
- dle předložené dokumentace
Návrh usnesení č.6: ZO schvaluje inventarizaci za rok 2015
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

ad7) Masopust
6.2.2016 , ráno sraz 7.30 hod. v restauraci
Večer ve 20.00 hod. , hudba zajištěna, vstupné 100,-Kč, masky zdarma, pokladna,
šatna p.Heverová
Návrh usnesení č.7: ZO bere na vědomí
17.55 Příchod pana Hevery

ad8) Žádosti:
a) Pan Bajko podal žádost o zpevnění ulice Okružní. Pan starosta sdělil, že tato
komunikace bude společně s ulicí V Zahradách v jarních měsících opravena –
zpevněna.
Návrh usnesení č.8a:ZO bere na vědomí

b) Pan starosta předložil návrh na zabezpečovací zařízení ve víceúčelovém
zařízení. Jsou navrženy dvě varianty. Rada obce navrhla variantu „A“ – dle
přílohy . Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem rady. Jedná se o bezdrátový
zabezpečovací systém EZS rozdělený na dva nezávislé okruhy 1.okruh je
restaurace a 2.okruh je sál a společný prostor spojovací chodba. Ten kdo
přijde do objektu první vypne svůj okruh a společný prostor.
Návrh usnesení č.8b:ZO schvaluje variantu „A“ na zabezpečení víceúčelového zařízení.
Hlasování:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

c) Paní ředitelka Mateřské školy Kuchařovice předložila odpisový plán na rok
2016. Zastupitelstvo obce nemá námitek a schvaluje odpisový plán MŠ
Kuchařovice na rok 2016

Návrh usnesení č8c:ZO schvaluje odpisový plán MŠ Kuchařovice na rok 2016
Hlasování:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

d) Zastupitelstvo obce projednalo návrhy na zakoupení dovybavení
víceúčelového zařízení.
Bylo navrženo zakoupení vybavení do kuchyňky-talíře,příbory,hrnky,skleničky.
přístroj + mop na čištění podlahy
ozvučení sálu
Dále pak pan starosta navrhl zhotovit plakety, jako poděkování při určité
příležitosti občanům
Celková částka by měla být asi 200.000,-Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje částku 200.000,-Kč na zakoupení dovybavení
víceúčelového zařízení a zhotovení plaket
Návrh usnesení č.8d:ZO schvaluje zakoupení dovybavení víceúčelového zařízení a plaket v částce
cca.200.000,-Kč
Hlasování:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

e) Na posledním zasedání ZO vzalo ZO na vědomí odstoupení pana Vladislava
Floriana a slečny Čimerové z kontrolního výboru. Dále pan Skokan požádal o
odstoupení z finančního výboru. Do kontrolního výboru byl navržen p.Skokan a
pan Bajko jako předseda výboru pan Sova
Návrh usnesení č.8e:ZO schvaluje členy kontrolního výboru p.Skokana a p. Bajka, předsedy p.Sovy
Hlasování:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

f) Do finanční výboru byl navržen pan Konecký, současně jako předseda výboru
Návrh usnesení č.8f:ZO schvaluje pana Koneckého, jako předsedu finančního výboru
Hlasování:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

g) Plán ZO – dle přílohy
Návrh usnesení č.8g:ZO bere schvaluje plán schůzí ZO na rok 2016
Hlasování:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

h) Byl vypracován projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice a renovaci
hasičské stříkačky, pan starosta podal žádost o úpravy na stavební úřad.
Předpokládané stavební úpravy činní 489.447,-Kč a renovace stříkačky
+zakoupení dvou džberových stříkaček za cenu 85.000,- Kč
Návrh usnesení č.8h:ZO schvaluje žádost na dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice, renovaci
hasičské zbrojnice a zakoupení džberových stříkaček
Hlasování:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

ch) Rozpočet soc.fondu na rok 2016 –ZO nemá námitek
Návrh usnesení č.8ch:ZO schvaluje rozpočet soc. fondu na rok 2016
Hlasování:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

i) Sokol Kuchařovice předložil žádost o finanční dar na údržbu baseballového
hřiště
Návrh usnesení č.8i:ZO bere na vědomí
Hlasování:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

ad9) Diskuse
Pan Janda se zeptal na jakém základě byl změněn nájemce restaurace ve
Víceúčelovém zařízení z fyzické osoby pana Petra Nesnídala na právnickou osobu, a
to firmu ZNOGAS s.r.o., Příkop 843/4, Brno-Zábrdovice 602 00, protože se
domnívá, že podle zákona o obcích 128/2000 Sb., § 39 odst.1 by bylo potřeba
správně ukončit nájemní vztah s panem Nesnídalem a vypsat nové výběrové řízení na
pronájem těchto prostor.
Bylo postupováno podle metodiky ministerstva vnitra a dále vše bylo konzultováno
s pracovnicí Krajského úřadu, která provádí kontrolu hospodaření obce.
Paní Krulová předložila všem zastupitelům kalendář kulturních akcí na rok 2016
Narozeniny p.Plačková 197, dne 12.3. 2016 diamantová svatba manželů Hanzalových,
současně by mohlo být i vítání občánků
Paní Mašejová objasnila sběr tříděného odpadu do jednotlivých domů

Dětský karneval 14.2.2016 – zajistí paní Krulová
Pan Nesnídal navrhl na 5.3.2016 Zabíjačkové hody před víceúčelovým zařízením
Pan Janda požádal o informaci ohledně měřičů tepla, které mají být umístěny ve
víceúčelovém zařízení
Pan Bajko vznesl dotaz, jak to vypadá s vypořádáním s firmou Alpine Bau ve věci
parkovacích stání, jedná se o předražené parkovací místa na ul.Znojemská. Na
jednání ZO v létě 2015 bylo ujišťováno panem starostou o džentlmenské dohodě
mezi ním a vedením Alpine Bau, bohužel došlo ke změně ve vedení firmy Alpine Bau a
tudíž nemá již s kým jednat. Firma zatím nedodala zaměření stavby a tudíž obec
nezaplatila firmě fakturu za zhotovení díla.
ad10) Usnesení
ad11) Závěr –ZO bylo ukončeno 19.15hod
Zapsala v Kuchařovicích dne 10.2.2016
Vodáková Martina……………………………………………….

Ověřovatele zápisu pan Aleš Kubek a pan Ing. Václav Bajko
……………………………………………………………………………………………………………….

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

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

