Zápis č.14 ze zasedání
Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne 27.4.2016 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kuchařovice
Přítomni: dle listiny přítomných ( přítomno 11 členů)
1) Jednání Zastupitelstva obce Kuchařovice bylo zahájeno v 17.00 hod, pan
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 edesce a to od 18.4.2016 – do 27.4.2016 včetně.
Konstatoval, že je přítomno 11 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 paní Ing. Jitka Krulová a pan Pavel Sova
Usnesení č.1 a 2 zápisu č.14/2016: ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO
č.14/2016 paní Ing.Jitku Krulovou a pana Pavla Sovy
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

Pan starosta konstatoval, že zápis z jednání zasedání ZO č.13/2016 ze dne
30.3.2016 byl řádně ověřen a nebylo proti němu vzneseno žádných písemných
připomínek. Ústní připomínky rovněž nebyly na jednání předneseny.
3) Pan starostka přednesl návrh programu jednání ZO č.14/2016, který
každý obdržel.
Usnesení č.3 zápisu č.14/2016:ZO schvaluje program jednání v tomto znění:

1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Program zasedání
4) Zpráva o činnosti rady
5/Návrh rozpočtu obce na rok 2016
6/Žádosti
7/Diskuse
8/Usnesení
9/Závěr
Hlasování:
11 pro
Program jednání ZO č.11/2016 byl schválen

0 proti

0 zdržel se

ad4) Zpráva o činnosti rady obce- rada obce se sešla od posledního zasedání
jednou –
dne 18.4.2016
-

Jednání s finančním výborem o rozpočtu obce, schůzka v KB
Žádost na výstavbu nové základnové stanice mobilního operátora
Žádost Seto – stavba Znojmo- město DS NN- není zde schválen ÚP
Návrh smlouvy o zřízení služebnosti-telekom. infrastruktura
ZMES- návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-Vogal
Žádost o pronájem plochy – Mojžíš
Pronájem – rekultivace skládky – rada
Dosip-cenová nabídka
Žádosti p. Nesnídala

-

Cenová nabídka na zatemnění sálu

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

ad5) Návrh rozpočtu obce na rok 2016 –
Pan starosta požádal předsedu finančního výboru o vyjádření k návrhu rozpočtu
obce na rok 2016. Rozpočet byl řádně vyvěšen na úřední a elektronické desce od
11.4.2016 do 27.4.2016.
Rozpočet předpokládá příjmy ve výši 12.954.600,-Kč a na straně výdajů rozpočet
počítá s částkou 15.778.300,-Kč. Rozpočet je schodkový a schodek rozpočtu je
pokrytý financováním. Rozpočet bude schválený na paragrafy. Rozpočet není dogma
a je ho možné v průběhu roku rozpočtovým opatřením měnit, je navržen zodpovědně
i přes zadluženost obce, která je způsobena vybudováním víceúčelového zařízení a
rekonstrukcí ul.Znojemská. Finanční výbor doporučuje ZO navržený rozpočet
schválit. Současně s rozpočtem byl předložen i rozpočtový výhled. Finanční výbor
současně navrhuje p.Ing.Jitku Krulovou k vytvoření výběrové komise na
refinancování úvěrů, kde by byla možnost úspory. Finanční výbor se zavazuje
navrhnout případné další úpravy v běžných a kapitálových výdajích.
Návrh usnesení č.5:ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2016 na paragrafy a bere na vědomí
rozpočtový výhled obce
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

ad6) Žádosti:
a) Společnost Svoboda a syn s.r.o., která se zabývá inženýrsko- dodavatelskou
činností v rámci technologických změn telekomunikačních sítí pro operátory
mobilních telefonů včetně výstavby nových základových stanic zaslala
informace k výstavbě nové základové stanice mobilního operátora společnosti
Česká komunikační infrastruktura (CETIN). Výstavba Základové stanice je
plánovaná na p.č.1130/2 k.ú. Kuchařovice. Zastupitelstvo nemá námitek
k výstavbě nové Základové stanice, ale požaduje jednorázovou finanční
kompenzaci ve výši 4 mil.Kč.
Návrh usnesení č.6a:ZO schvaluje výstavbu Základové stanice na p.č.1130/2 za finanční kompenzaci
ve výši 4 mil.Kč
Hlasování:

10 pro

0 proti

1 zdržel se

b) Žádost o vydání souhlasu popř. stanoviska od SETO na akci Znojmo-město,
K/4408/135, rozšíření DS NN. K této žádosti se vztahuje žádost fy. Stemak
Znojmo o změnu územního plánu v této lokalitě. ZO projednalo obě žádosti a
dalo zamítavé stanovisko
Návrh usnesení č.6b:ZO schvaluje zamítnutí obou žádostí.
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

c) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. předložila k projednání návrh
smlouvy o zřízení služebnosti navazující na realizovanou stavbu vedenou pod
označením „11010-059955 CG5M_B_ZNDEB_OK2“. Smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 14.5.2015.
Návrh usnesení č.6c:ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

d) ZMES, která zastupuje společnost EON ČR zaslala návrh na uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „
Kuchařovice_Vogal:přel.kab.ved.a SS“. ZO nemá námitek k uzavření smlouvy
Návrh usnesení č.6d:ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

e) Žádost p.Josefa Mojžíše o pronájem plochy za jeho nemovitostí, za účelem
pěstování zem. plodin pro vlastní potřebu. Pozemek je dosud neobdělávaný.
Návrh usnesení č.6e:ZO bere na vědomí, pronájem je v kompetenci rady obce

f) Zastupitelstvo obce projednalo nabídku DOSIP na zápůjčku 1 ks videodoppler boxu pro vypracování podrobné dopravní statistiky v obci Kuchařovice
a cenovou nabídku ukazatele rychlosti včetně statistického modulu a
kamerového systému pro obec Kuchařovice. Ukazatele rychlosti, které obec
má jsou dostačující.
Návrh usnesení č.6f:ZO neschvaluje nabídku fy. DOSIP
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

g) Na základě žádosti fy. Divadelní technika s.r.o. předložila cenovou nabídku
na zatemnění oken ve víceúčelovém zařízení. ZO navrhlo zjistit nabídku od
jiné firmy (Jelínek)
Návrh usnesení č.6g:ZO bere na vědomí

h) Žádosti p.Nesnídala – snížení jističe , k tomu se vyjádřil p.Sova
Návrh usnesení č.6h:ZO bere na vědomí

ch) Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 30.3.2016, byl od 1.4.16.4.2016 vyvěšen záměr o prodeji pozemku ve vlastnictví obce paní Janě Plačkové,
p.č. 92/2 a 92/3 k.ú. Kuchařovice o výměře 40 m2 za cenu 386,-Kč/m2.ZO schvaluje
prodej paní Plačkové.
Návrh usnesení č.6ch:ZO schvaluje prodej p.č.92/2 a 92/3 k.ú. Kuchařovice p. Plačkové
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

i) Firma EKOPLAN s.ro., která zajišťuje smluvní dokumentaci s RWE pro
zajištění vkladu práva věcného břemene, na kterých byla postavena stavba
plynovodu pro víceúčelové zařízení, předložila návrh smlouvy o zřízení
věcného břemene.

Návrh usnesení č.6i:ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

j) ADITIS, který zajišťuje smlouvy pro EON, zaslal k projednání návrh smlouvy
o zřízení věcného břemene. Smlouva o budoucí smlouvě byla podepsána
25.6.2015. ZO souhlasí s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene
Návrh usnesení č.6j:ZO schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
Hlasování:
k)

11 pro

0 proti

0 zdržel se

Na posledním zasedání ZO schválilo vypustit z Obecně závazné vyhlášky o
místních poplatcích část“ Poplatek ze vstupného“. ZO obce projednalo změnu
vyhlášky a schválilo OZV č.1/2016.

Návrh usnesení č.6k:ZO schvaluje OZV č.1/2016
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

l) Sbor dobrovolných hasičů Kuchařovice předložil žádost o dotaci na
rekonstrukci požární zbrojnice na rok 2017. ZO schvaluje podání žádosti.
Návrh usnesení č.6l: ZO schvaluje podání žádosti
Hlasování:
m)

11 pro

0 proti

0 zdržel se

ZO schvaluje zápis finančního výboru

Návrh usnesení č.6m: ZO schvaluje zápis fin. výboru
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

ad7) Diskuse
- p.starosta – dotace hasiči a dotace na dovybavení víceúčelového zařízení
-

p. Krulová – informace k dotacím na oranžové hřiště , chodníky na ul.
Znojemská , dotační místo pro p. Veselou, kontejner na plechovky a olej (pan
starosta se zeptá na ASA Znojmo)

-

p. Janda - stružní těleso okolo p.Švédy

-

Výstava vín – 7.5.2016 , pokladna p.Krulová ,vstupné 50,-Kč , degustace
29.4.2016

-

Pálení čarodějnic 30.4.2016 – dřevo , občerstvení zajistí hasiči

-

p. Plaček narozeniny - zjistí p.Krulová

-

p.Krul – oprava cesty u hřiště

ad10) Usnesení
ad11) Závěr –ZO bylo ukončeno 19.20hod
Zapsala v Kuchařovicích dne 6.5.2016
Vodáková Martina……………………………………………….

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

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

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

