Zápis č.13 ze zasedání
Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne 30.3.2016 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kuchařovice
Přítomni: dle listiny přítomných ( přítomno 13 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 16.3.2016 – do 30.3.2016 včetně.
Konstatovala, 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) Paní místostarostka vyzvala členy ZO k přednesení návrhů na ověřovatele
zápisu. Navrženi byli paní Hana Nesnídalová a pan Petr Švéda
Usnesení č.1 a 2 zápisu č.13/2016: ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO
č.13/2016 paní Hana Nesnídalová a pan Petr Švéda
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

Paní místostarostka konstatovala, že zápis z jednání zasedání ZO č.12/2016
ze dne 1.2.2016 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.13/2016, který
každý obdržel.
Usnesení č.3 zápisu č.13/2016:ZO schvaluje program jednání v tomto znění:

1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Program zasedání
4) Zpráva o činnosti rady
5/Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015
6/Účetní závěrka obce za rok 2015
7/Žádosti
8/Diskuse
9/Usnesení
10/Závěr
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

Program jednání ZO č.13/2016 byl schválen

ad4) Zpráva o činnosti rady obce- rada obce se sešla od posledního zasedání 2xdne 7.3.2016 projednala

-

Nedokončená ul.Znojemská
Pracovník na VPP-Stehlík
Podání žádostí na dotaci-hasiči a dovybavení víceúl.zař.
Maškarní ples a dětský karneval
Schválení účetní závěrky Mateřské školy Kuchařovice
Doporučení zvýšení ceny pronájmu sálu o 500,-Kč
Zakoupení vybavení do kuchyňky víceúčel.zař.pro 100 lidí
Vydání záměru o pronájmu – rekultivace skládky
Smlouva o budoucí smlouvě – EON –Fruhvirt
Smlouva o budoucí smlouvě – EON – Minaříková
Žádost p.Nesnídala o umístění reklamních tabulí
Žádost p.Nesnídala o stavební úpravy pro instalaci tankového piva, umístění markýz a
snížení hodnoty jističe
Žádost p.Jany Plačkové o koupi pozemku ve vlastnictví obce
Žádost Svazu postižených o příspěvek
Nadace ČEZ- získání fin.prostředků na víceúčelové hřiště
Terra Group Brno- nabídka na zpracování snížení energetických nákladů – elektronické
aukce
Nájem bytu v MŠ – p.Mahrová

dne 21.3.2016

-

Montáž sítí v sále
Vybudování haly na drtičku, z důvodu častých krádeží v Zemspolu
Sběrný dvůr a zelený odpad
Sklenice na Výstavu vín
Územní studie Kuchařovice Sever
Nabídka na výměnu LED lamp veřejného osvětlení
Žádost tiskárny Koutecký o umístění směrových tabulí
Žádost o zpevnění cesty za transformátorem(ul.V Zahradách)
Parkovací místa u víceúčelového zařízení
Poplatek ze vstupného

Návrh usnesení č.4: ZO bere na vědomí zprávu paní místostarostky o činnosti rady obce

ad5) Závěrečný účet obce za rok 2015
Vyjádření finančního výboru – dle zápisu z jednání výboru – p.Konecký. Každý ze
zastupitelů obdržel podklady. Finanční výbor doporučil ZO schválit Závěrečný účet
obce bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Kuchařovice projednalo Závěrečný účet obce za rok 2015 a
schválilo jej s vyjádřením, a to bez výhrad. Závěrečný účet byl řádně vyvěšen na
úřední desce. Součástí závěrečného účtu je zpráva z kontroly hospodaření obce za
rok 2015, kterou provedl Krajský úřad Brno.
Návrh usnesení č.5:ZO schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

ad6) Účetní závěrka obce za rok 2015 – dle přílohy
Všechny podklady k projednání také členové ZO obdrželi. Vyjádření finančního
výboru je dle zápisu Účetní závěrku obce schválit.
- Rozvaha k 31.12.2015, příloha k rozvaze k 31.12.2015, výkaz zisku a ztráty
k 31.12.2015, zpráva z přezkumu hospodaření za rok 2015, inventarizační zpráva
k 31.12.2015, zprávy o provedených daňových kontrolách v roce 2015.
Zastupitelstvo obce nemá námitek k účetní závěrce za rok 2015
Návrh usnesení č.6: ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2015
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

Pan Janda poznamenal, že by bylo vhodné vždy informovat ZO, které dotace byly
podány a schváleny či neschváleny.
ad7) Žádosti:
a) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene EON. Jedná se kabelové vedení
NN- kabelová smyčka Fruhvirt. Smlouva o budoucí smlouvě budoucí byla
podepsána 23.3.2015. Zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy o zřízení
věcného břemene.
Návrh usnesení č.7a:ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s EONEM
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

b) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene EON. Kabelové vedení NN a
pojistková skříň Minaříková. Smlouva o budoucí smlouvě budoucí byla

podepsána 26.2.2015. Zastupitelstvo schvaluje návrh Smlouvy o zřízení
věcného břemene.
Návrh usnesení č.7b:ZO schvaluje o zřízení věcného břemene s EONEM.
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

c) Žádost jednatele společnosti ZNOGAS pana Nesnídala o povolení umístění
reklamní tabule – dle nákresu. ZO schvaluje žádost o umístění reklamní
tabule, poplatek je stanoven dle OZV o místních poplatcích
Návrh usnesení č.7c:ZO schvaluje umístění reklamní tabule dle nákresu
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

d) Další žádost od pana Nesnídala je na stavební úpravy v prostoru restaurace
z důvodu vedení potrubí potřebných k instalaci tankového piva. ZO schvaluje
stavební úpravy
Návrh usnesení č.7d:ZO schvaluje stavební úpravy v prostoru restaurace
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

e) Dále pan Nesnídal požádal o umístění dvou samostatně stojících markýz
v prostoru zahrádky. Markýzy budou přenosné a nebudou upevněny na budovu.
ZO nemá námitek k umístění markýz.
Návrh usnesení č.7e:ZO schvaluje umístění markýz v prostoru zahrádky
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

f) Pan Nesnídal žádá o snížení hodnoty jističe v prostorách, které má
v pronájmu. K tomu se vyjádřil pan Sova. ZO žádá pana Nesnídala o vyjádření
jaký jistič by chtěl zde umístit.
Návrh usnesení č.7f:ZO do doby doložení vyjádření p.Nesnídala bere ZO na vědomí
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

g) Žádost paní Jany Plačkové o prodej pozemku ve vlastnictví obce Kuchařovice
– dle snímku, jedná se o p.č.92/2 a 92/3 o výměře 40m2. ZO schvaluje

vyvěšení záměru o prodeji
Návrh usnesení č.7g:ZO schvaluje vyvěšení záměru o prodeji
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

h) Svaz postižených civilizačními chorobami podal žádost o peněžitý dar.
Občané Kuchařovic jsou členy svazu. ZO schvaluje peněžitý dar ve výši 1000,Kč.
Návrh usnesení č.7h:ZO schvaluje peněžitý dar ve výši 1000,-Kč
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

ch) Paní místostarostka předložila ZO podklady z Nadace ČEZ „Oranžové hřiště „
, kde je možnost získat dotaci na vybudování víceúčelového hřiště. ZO trvá na
spoluúčasti max.do výše 30%, musí se zjistit zda se může použít projekt, který
byl již dříve vypracován nebo zad musí být zpracován nový.
Návrh usnesení č.7ch:ZO bere na vědomí

i) Terra Groop Brno podalo nabídku na zpracování výběrového řízení s cílem
efektivního snížení energetických nákladů pro členy Svazu měst a obcí ČR. Na
základě elektronické aukce, lze odebírat elektřinu a plyn od nejlevnějších
dodavatelů. ZO nabídku neschvaluje.
Návrh usnesení č.7i:ZO nabídku neschvaluje
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

j) Fy.snaggi předložila nabídku na výměnu veřejného osvětlení – LED lampy.
Z důvodu, že osvětlení v obci je nové, ZO výměnu prozatím nedoporučuje
Návrh usnesení č.7j:ZO nabídku neschvaluje
Hlasování:
k)

13 pro

0 proti

0 zdržel se

Tiskárna Koutecký podala žádost o umístění směrových tabulí dle přiloženého
nákresu-fota. Směrové tabule zabraňují dostatečnému výhledu a měly by být
umístěny v travnaté ploše, kde vedou sítě. Rada obce požádala p. Kouteckého

o vyjádření správců sítí a dopravního inspektorátu, zda by tabule mohly zde
umístit. ZO bere prozatím na vědomí
Návrh usnesení č.7k:ZO bere na vědomí

l) Paní Kárníková předložila spolu se sousedy žádost o zpevnění polní cesty – dle
nákresu – jedná se o polní cestu u transformátoru směrem k Dřevotvaru v ul.
V Zahradách. ZO nemá námitek ke zpevnění této cesty
Návrh usnesení č.7l: ZO schvaluje zpevnění cesty
Hlasování:
m)

13 pro

0 proti

0 zdržel se

Paní místostarostka navrhla znovu projednat poplatek ze vstupného v Obecně
závazné vyhlášce. Návrh paušální poplatek 300,-Kč nebo poplatek zrušit.
Návrh paušál 300,-Kč
5 pro

8 proti

0 zdržel se

Zrušení poplatku
8 pro

5 proti

0 zdržel se

ZO schvaluje zrušení poplatku ze vstupného, bude vypracována nová vyhláška
Návrh usnesení č.7m: ZO schvaluje zrušení poplatku
Hlasování:

8 pro

5 proti

0 zdržel se

n) Dále paní místostarostka předložila návrh na zvýšení nájemného víceúčelového
zařízení.
Návrh na zvýšení nájemného pro soukromé účely na 2000,-Kč
Návrh usnesení č.7n: ZO schvaluje zvýšení nájemného pro soukromé účely na 2000,-Kč
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 zdržel se

o) Návrh na zvýšení nájemného pro komerční účely na 4000,-Kč
Návrh usnesení č.7o:ZO schvaluje zvýšení nájemného pro komerční účely na 4000,-Kč
Hlasování:
12 pro
1 proti
0 zdržel se

p) Návrh na zvýšení poplatku za úklid ve víceúčelovém zařízení na 1000,-Kč
Návrh usnesení č.7p:ZO schvaluje zvýšení poplatku za úklid ve víceúčelovém zařízení na 1000,-Kč
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 zdržel se

s) ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku na vypracování projektové
dokumentace pro výběrové řízení „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ ve výši
40.000,-Kč – předložil p.Lazárek

Návrh usnesení č.7s:ZO schvaluje cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace ve výši
40.000,-Kč
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 zdržel se

t) Z důvodu odstoupení pana Floriana z kontrolní komise Svazku rekultivace skládky,
musí ZO zvolit nového člena. ZO navrhlo pana Petra Švédu.
Návrh usnesení č.7t:ZO schvaluje člena kontrolní komise Svazku rekultivace skládky p.Petra Švédu
Hlasování:
13 pro
0 proti
0 zdržel se

ad8) Diskuse
- Paní místostarostka přednesla ZO návrh na zapojení některých priorit do
rozpočtu obce, mimo jiné: Priority: chodníky na ulici Znojemská a oprava Příční
ulice 1 milion
Montovaná hala na úschovu drtícího stroje

120 tisíc

Oprava márnice

80 tis

Investice a opravy na školu

100 tis.

Oprava Boží trojice

50 tis.

Nákup pozemků – autobusová točna 150 tisíc
Úprava náměstí- parkoviště, oplocení, dětské prvky

200 tisíc

Obnova uličních cedulí 10 ulic 20 tisíc
Projekt lesopark -trasa směr k meteorologické stanici, včetně lesíku- odpočinková zona- 80
tisíc
Údržba komunikace 300 tisíc
Dovybavení víceúčelového zařízení-nábytek, žaluzie, internet 200 tis.
Spoluúčast na ČEZ Oranžové hřiště- 20- 30% 400 až 600 tis.

Žádosti o dotace: Vybavení haly + venkovní fit centrum- posilovací stroje
Hasičská zbrojnice
Dále se bude žádat o dotace na chodníky Znojemská –JMK
A víceúčelové hřiště ČEZ oranžové hřiště.
Paní Kurulová - kulturní akce : 30.4. čarodějnice- zajistí spolu s hasiči, 7.5. Výstava vín,
14.5.důchodci, 5.6. dětský den, adventní koncerty
Kdo má zájem o reklamu v katalogu na Výstavu vín oznámit do 20.4. na OÚ
Pan Krul – propojení na ozvučení
Pan Krul úprava na bassetbalovém hřišti – štěrk
Pan Švéda – parkování kamionů v ul. Na Výhon
Pan Janda – územní studie SEVER

ad10) Usnesení
ad11) Závěr –ZO bylo ukončeno 19.20hod
Zapsala v Kuchařovicích dne 6.4.2016
Vodáková Martina……………………………………………….

Ověřovatele zápisu paní Hana Nesnídalová a pan Petr Švéda
……………………………………………………………………………………………………………….

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

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

