Zápis č.17 ze zasedání
Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne 19.10.2016 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 7.10.2016 – do 19.10.2016 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 pan Ing.Václav Bajko a pan Ing.Petr Veselý
Usnesení č.1 a 2 zápisu č.17/2016: ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO
č.17/2016 pana Ing.Václava Bajka a pana Ing.Petr Veselý
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

Pan starosta konstatoval, že zápis z jednání zasedání ZO č.16/2016 ze dne
24.8.2016 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.17/2016, který
každý obdržel.
Usnesení č.3 zápisu č.17/2016:ZO schvaluje program jednání v tomto znění:

1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Program zasedání
4) Zpráva o činnosti rady
5/Rozpočtové opatření č.3/2016
6/Žádosti
7/ Diskuse
8/Usnesení
9/Závěr
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

Program jednání ZO č.17/2016 byl schválen
Příchod paní Krulové 17.05

ad4) Zpráva o činnosti rady obce- rada obce se sešla od posledního zasedání
dvakrát –
dne 19.9.2016
- Rozvoz popelnic na tříděný odpad
- Možnost dotace na dětské hřiště u víceúčel. zařízení
- Žádost p.Trilcové
- Spisová služba KEO4
- Nabídky na rekonstrukci hasičské zbrojnice
- Nabídka na zakoupení knihy ČR, města a obce
- Žádost p.Veselého –změna ÚP
- Žádost p. Nesnídala
- Zajištění Posvícení
dne 12.10.2016
- Hodnocení Posvícení
- Dokončení rekonstrukce ul.Znojemská-vícepráce
- Oprava drtiče
- Vyjádření stavebního úřadu k hasičské zbrojnici
- Odmítnutí nabídky na nákup materiálu na opravu cest od p.Němce
- Jednání s p.Nesnídalem a fy.Medicasto ohledně odsávání
- Žádosti o koupi pozemků za transformátorem
- Směna pozemků s p.Veselým a p.Vogallovou- hřbitov
- Odkup pozemku – p.Hynek
- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Polák
- Zajištění hudby- Masopust
- Adventní koncerty
- Zakoupení stojanů na volejbal
- Dětské hřiště před víceúčel.zařízení
Návrh usnesení č.4: ZO bere na vědomí zprávu pana starosty o činnosti rady obce
Příchod pana Švédy 17.35

ad5) Rozpočtové opatření č.3/2016 – dle přílohy
K Rozpočtovému opatření se vyjádřil předseda finančního výboru p.Konecký . Na
základě požadavku z minulého zasedání, kdy p. Janda připomenul, že bylo v dubnu
schváleno, že dojde v Rozpočtovém opatření č.1 ke snížení výdajů, se sešel finanční
výbor, pan starosta , p.Mašejová a p. Trilcová a došli k návrhu, že dle stavu na
účtech k 30.9.2016 není nutné provést snížení výdajů, na některých účtech došlo i
k překročení příjmů. Obec není výdělečná organizace a měla by sloužit občanům. Pan
Janda k tomu doplnil, že opravdu došlo k navýšení příjmů a nebyly vyčerpány výdaje
(asi 900 tis.Kč). ZO schválilo, že rada obce má připravit rozpočtové opatření kde
dojde ke snížení výdajů a k tomu nedošlo, pan Janda navrhl revokovat rozhodnutí ZO

ze dne 24.8.2016, kde měla rada obce předložit návrh na snížení výdajů a ZO
navrhuje schválit Rozpočtové opatření č.3/2016 s navýšením částky 8000,-Kč na
Martinský průvod
Návrh usnesení č.5:ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2016 navýšeno o částku 8000,-Kč par.
3319 pol. 5169 +8000,-Kč a využití rezervy pol.8115 + 8000,-Kč a revokuje rozhodnutí ze dne
24.8.2016
12 pro

Hlasování:

1 proti

0 zdržel se

ad6) Žádosti:
a) Žádost pana Marka Veselého o změnu v Územním plánu obce, jedná se o
lokalitu v ul. Sklepní, kde má zájem o stavbu RD.ZO požaduje vyjádření
telekomunikačního úřadu z důvodu vedení dálkového telekomunikačního
kabelu. Dále upozornili p.Veselého, že změna v ÚP se hradí a její zhotovení
potrvá cca 2 roky.
Návrh usnesení č.6a:ZO schvaluje doložení vyjádření TÚ o povolení stavby
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

b) Žádosti vlastníků pozemků v ulici za transformátorem o odkoupení části
parcel, které dosud užívali. Vyvěšení záměru.
Návrh usnesení č.6b: ZO schvaluje vyvěšení záměru o prodeji
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

c) Z důvodu digitalizace katastru obce Kuchařovice došlo ke změně vlastníků
pozemků pod místním hřbitovem. Jedná se o dva vlastníky. ZO schvaluje
směnu těchto pozemků. Vyvěšen záměr o směně pozemků
Návrh usnesení č.6c:ZO schvaluje záměr o směně pozemků
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

d) Výkup pozemku před nemovitostí Hynkových na ul. 8.května. Obec již dříve
umístila do pozemku před nemovitostí Hynkových inženýrské sítě. Z tohoto
důvodu obec žádá o odprodej tohoto pozemku. ZO schvaluje odkup pozemku.

Návrh usnesení č.6d:ZO schvaluje odkoupení pozemku
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

e) ZMES poslala návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene „Kuchařovice_Polák:NN přip.kab.přípojka. ZO schvaluje návrh
smlouvy o budoucí smlouvě.
Návrh usnesení č.6e:ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-Polák
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

f) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis z kontrolního výboru-příloha
Návrh usnesení č.6f:ZO schvaluje zápis z kontrolního výboru
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

g) Paní Trilcová předložila zprávu z kontroly v Mateřské škole - příloha
Návrh usnesení č.6g:ZO bere na vědomí

h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet ZSO Vak Znojemsko,
DSO Znojemsko, DSO Daníž, DSO Rekultivace skládky Kuchařovice.
Návrh usnesení č.6h:ZO bere na vědomí

ch) Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání – Odstavná plocha u
víceúčel.zařízení v pořizovací ceně 224.054,-Kč
Návrh usnesení č.6ch:ZO schvaluje zařazení odstavné plochy do majetku
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

i) Protokol o zařazení dlouhodobého majetku do užívání – chodníky na ulici
Znojemská v pořizovací ceně 1.219.804,-Kč
Návrh usnesení č.6i:ZO schvaluje zařazení chodníku na ul.Znojemská
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

j) Žádost o finanční příspěvek na akci Svatomartinský lampionový průvod cca ve
výši 8000,-Kč – jedná se přepravu koní, občerstvení, drobné odměny pro děti
a ostatní výdaje na akci. ZO schvaluje – budou předloženy doklady včetně
písemného programu na organizační zabezpečení akce.

Návrh usnesení č.6j: ZO schvaluje fin.příspěvek
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

ad7) Diskuse
-

-

-

p. starosta – podal návrh na omezení vydávání obecního zpravodaje čtvrtletně
v barevné formě nebo snížit počet stránek a nevydávat pravidelně.
Zastupitelstvo navrhlo omezit počet stránek, včetně doby vydávání.
p.Krulová – možnost odebrání většího množství kompostu přímo v areálubohužel nelze z důvodu vstupu občanů na cizí pozemek.
p.Mašejová – informovala o jednání s ředitelem Městské zeleně ve Znojmě
ohledně projektu na ozelenění zelených ploch na ulici Znojemská a
vypracování projektu na park před areálem víceúčelového zařízení .Na toto
lze získat dotace
p.Švéda - požádal o řešení parkování v ulici Znojemská a Na Hladově

ad10) Usnesení
ad11) Závěr – ZO bylo ukončeno 19.10 hod
Zapsala v Kuchařovicích dne 27.10.2016
Vodáková Martina……………………………………………….
Ověřovatele zápisu pan Ing.Václav Bajko, Ing.Petr Veselý
……………………………………………………………………………………………………………….

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

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

