Zápis č.16 ze zasedání
Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne 24.8.2016 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, 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 15.8.2016 – do 24.8.2016 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) Pan starosta vyzval členy ZO k přednesení návrhů na ověřovatele zápisu.
Navrženi byli pan Aleš Kubek a pan Bc. Marek Plaček
Usnesení č.1 a 2 zápisu č.16/2016: ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO
č.16/2016 pana Aleše Kubka a pana Bc. Marka Plačka
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

Pan starosta konstatoval, že zápis z jednání zasedání ZO č.15/2016 ze dne
8.6.2016 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.16/2016, který
každý obdržel.
Pan Janda podal návrh na vložení bodu „Kontrola úkolů“, pan starosta navrhl
Toto řešit v diskusi.
Hlasování:
7 pro vložení do diskuse
Kontrola úkolů bude řešena v diskusi

6 pro vložení do programu

Usnesení č.3 zápisu č.16/2016:ZO schvaluje program jednání v tomto znění:

1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Program zasedání
4) Zpráva o činnosti rady
5/Hospodaření obce k 31.7.2016
6/Rozpočtové opatření č.1/2016

7/Žádosti
8/Posvícení
9/Usnesení
10/Závěr

Hlasování:
13 pro
Program jednání ZO č.16/2016 byl schválen

0 proti

0 zdržel se

Příchod pana Hevery 17.10
Příchod pana Švédy 17.15

ad4) Zpráva o činnosti rady obce- rada obce se sešla od posledního zasedání
třikrát –
dne 27.6.2016
-

Chodníky a parkování na ul. Znojemská
Smlouva s KB na snížení úrokové sazby
Zabezpečení sálu
Žádost Města Znojma o uzavírce na vinobraní
Žádost obce Suchohrdly o úhradu neinvestičních nákladů
Školní autobus
Aditis – břemeno EON – přeložka VN u H+M
Zakoupení malovaných map

dne 20.7.2016
- ul. Znojemská
- Lazárek- hasičská zbrojnice
- Cesta od transformátoru k Dřevotvaru
- Rozpočtové opatření č.1/2016
- Žádost p. Pavlíčkové o pozastavení prací a odkup pozemku
- Žádost p. Ostrého o likvidaci topolů
- Žádost autodopravy p. Němce
dne 15.8.2016
- Dokončení ul. Znojemské
- Rozpočet – hasičská zbrojnice
- Rozvoz popelnic na tříděný odpad
- Nástup p. Veselé od 1.9.2016
- Hospodaření obce k 31.7.
- Nabídka zámečnictví Krč
- Žádost ZMES
- Projektová dokumentace p. Pojerové
- Žádost p Matouška o koupi pozemku
- Kalkulace tvorby virtuálních prohlídek
- Posvícení

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

ad5) Hospodaření obce k 31.7.2016 – dle přílohy
Předseda fin.výboru p.Konecký se vyjádřil kladně, příjmy jsou naplněny, stejně
tak se vyjádřil i pan Janda
Návrh usnesení č.5:ZO bere na vědomí hospodaření obce k 31.7.2016

ad6) Rozpočtové opatření č.1/2016 – bylo projednáno a schváleno v radě obce dne
20.7.2016 – příloha
Návrh usnesení č.6:ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2016

ad7) Žádosti:
a) Aditis zaslal smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.ON – přeložka
VN828_Kuchařovice_H+M:VN přel.venk.ved. – nadzemní vedení VN. ZO
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene.
Návrh usnesení č.7a:ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
Hlasování:

15 pro

0 proti

0 zdržel se

b) Pan Němec Autodoprava předložil nabídku na úpravu cest recyklátů –
předpokládané množství 8000m2, vrstva 8-10 cm, práce 27,-Kč/m2, celkem
216.000,-Kč. Pan starosta navrhl úpravu cesty k meteorologické stanici a
polní cesta směr Nemocnice Znojmo
Návrh usnesení č.7b:ZO schvaluje žádost pana Němce
Hlasování:

9 pro

5 proti

1 zdržel se

c) ZMES požádala o vyjádření ke stavbě energetického díla pro stavební řízení
„Kuchařovice Polák, NN příp.kab.přípojka“, jedná se o přípojku k novostavbě
RD v ulici Za humny. ZO nemá námitek ke stavbě (přípojce).
Návrh usnesení č.7c:ZO schvaluje navrhovanou přípojku
Hlasování:

15 pro

0 proti

0 zdržel se

d) Na žádost obce zaslalo Zámečnictví Krč cenovou nabídku na výrobu
plechového skladu na mechanický stroj o rozměrech 12x4x4,5 bm. ZO
schválilo cenovou nabídku.

Návrh usnesení č.7d:ZO schvaluje cenovou nabídku na zhotovení plech. skladu
Hlasování:

12 pro

0 proti

3 zdržel se

e) Pan Matoušek podal žádost o koupi pozemku za jeho nemovitostí čp.134. Pan
starosta projednal tuto záležitost i s ostatními majiteli pozemků v této části
(od transformátoru po Dřevotvar), kdy došlo pravděpodobně k neúmyslnému
užívání obecních pozemků. Nechal tuto část zaměřit, s tím, že si budou moci
tyto části pozemků občané odkoupit. V této době však došlo k digitalizaci k.ú.
Kuchařovice a některé výměry nesouhlasí. ZO tedy navrhuje posečkat do
doby úplného schválení digitalizace- bude řešeno na dalším zasedání ZO
Návrh usnesení č.7e:ZO schvaluje posečkat do doby schválení digitalizace k.ú.Kuchařovice
Hlasování:

15 pro

0 proti

0 zdržel se

f) Golden Orange – správce www stránek obce, předložil kalkulaci tvorby
virtuálních prohlídek. ZO schvaluje tvorbu virtuálních stránek.
Návrh usnesení č.7f:ZO schvaluje tvorbu virtuálních stránek
Hlasování:

8 pro

0 proti

7 zdržel se

g) Rozpočtové opatření č.2/2016 – dle přílohy – pan Janda upozornil, že při
schvalování Rozpočtu na rok 2016, bylo schváleno vyjádření fin.výboru, a to,
že v Rozpočtovém opatření č.1/2016 bude upraven Rozpočet na rok 2016 a
k tomu nedošlo. Rada obce měla předložit návrh na snížení výdajů.
Pan Konecký navrhl zahrnout navrhované změny, které měly být
v Rozpočtovém opatření č.1/2016 do Rozpočtového opatření č.3/2016.
Návrh usnesení č.7g:ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2016
Hlasování:

15 pro

0 proti

0 zdržel se

h) Pan starosta seznámil zastupitele obce s obecně závaznou vyhláškou o rušení
nočního klidu, která by měla platit od 1.10.2016, jedná se o vymezení doby
nočního klidu vnitřní vyhláškou. Dle názorů i jiných starostů je to
neproveditelné. Pan starosta zjistí další okolnosti do příštího ZO.
Návrh usnesení č.7h:ZO bere na vědomí

ad8) Posvícení – 24.9.-25.9.2016

Hudba sobota – Víkend , hudba neděle Hornobojané
Vstupné v sobotu 100,-Kč, pokladna p.Janda a p.Hevera
Občerstvení hudba, rozmarýny, kytice, mája
ad9) Diskuse
p. Mašejová – objasnila pozemky u transformátoru – cena za prodej
p.Švéda – vybudování chodníku před jeho nemovitostí, dále až k Blahům čp.220
- florbal ve víceúčelovém zařízení
- p.Stehlík Pavel – správce rybníku
p.Krul – oprava cesty u hřiště
p.Bajko – po rekonstrukci hasičské zbrojnice využití pro kroužek skautů
p.Janda – oprava cesty v ulici Nad Rybníkem – měl provést EON, pan Sova doporučil
podat písemnou žádost
p.Krulová – zasypání záhonků zeminou na ul. Znojemská
ad10) Usnesení
ad11) Závěr – ZO bylo ukončeno 19.55 hod
Zapsala v Kuchařovicích dne 31.8.2016
Vodáková Martina……………………………………………….
Ověřovatele zápisu pan Bc.Marek Plaček a pan Aleš Kubek
……………………………………………………………………………………………………………….

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

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

