Zápis č.18 ze zasedání
Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne 7.12.2016 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 28.11.2016 – do 7.12.2016 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.Lubomír Konecký a paní Ing.Jitka Krulová
Usnesení č.1 a 2 zápisu č.18/2016: ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO
č.18/2016 pana Ing.Lubomíra Koneckého a paní Ing.Jitku Krulovou
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

Pan starosta konstatoval, že zápis z jednání zasedání ZO č.17/2016 ze dne
19.10.2016 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.18/2016, který
každý obdržel.
Usnesení č.3 zápisu č.18/2016:ZO schvaluje program jednání v tomto znění:

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

Hlasování:
11 pro
Program jednání ZO č.18/2016 byl schválen

0 proti

0 zdržel se

ad4) Zpráva o činnosti rady obce- rada obce se sešla od posledního zasedání
dvakrát –

dne 23.11.2016
- dokončení oprav v hasičské zbrojnici
- nákup posypového materiálu, čerpadlo-kompostárna, počítač+ tiskárna - přestupková komise
- přezkum hospodaření obce a DSO
- žádost ZNOGAS o změnu užívání
- smlouva o zřízení věcného břemene – podzemní komunikační kabel
- uzavření provozu MŠ a ŠJ o vánočních svátcích
- nabídka na letecké snímkování
- podání žádosti na dotaci na víceúčelové hřiště
dne 30.11.2016
- elektroodpad – hasiči
- prodloužení smlouvy VPP- Stehlík
- plán inventur za rok 2016
- dopis Mahrových
- rozpočtové provizorium
- dodatek ke smlouvě VaK
- žádost na dotaci na dětské hřiště u víceúčel.zařízení
- poplatek za odpad na rok 2017
- územní studie – ul.Okružní a nad MŠ
- termín kulturních akcí na rok 2017
Návrh usnesení č.4: ZO bere na vědomí zprávu pana starosty o činnosti rady obce

ad5) Rozpočtové provizorium na rok 2017
Do doby schválení rozpočtu obce na rok 2017 se chod obce řídí pravidly
rozpočtového provizoria:
- plnění na základě smluvních vztahů vzniklých v minulých letech – dodavatelé, fa za el.
aj., úhrada dlouhodobých závazků
- zajištění povinností vyplývajících z pracovně – právních vztahů – výplaty mezd,
pojistného aj.
- zajištění povinností vyplývajících pro obec z obecně závazných předpisů – finanční
vypořádání
- zabezpečení chodu hospodaření zřízených příspěvkových organizací

- odvrácení vzniku situací po živelné pohromě, havarijní stavy
- ostatní mimořádné výdaje se mohou po odsouhlasení zastupitelstva obce
- investiční výdaje na rekonstrukci obecního sklepa do výše 100.000,-Kč

Návrh usnesení č.5:ZO schvaluje Rozpočtové provizorium na rok 2017 ve znění v jakém bylo
předloženo

Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

ad6) Rozpočtové opatření č.4/2016 – dle přílohy
Předseda finančního výboru se vyjádřil k hospodaření obce za celý rok a projednal
rozpočtové opatření č.4/2016 ke kterému se vyjádřil kladně.- příloha
Návrh usnesení č.6:ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2016
Hlasování:

11 – pro

0 proti

0 zdržel se

ad7) Žádosti:
a) Dne 6.12.2013 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, služebnosti inženýrské sítě, která se týká pozemků ve vlastnictví
obce v k.ú. Kuchařovice, v této návaznosti zaslala fy.itself smlouvu o zřízení
břemene. ZO schvaluje návrh smlouvy
Návrh usnesení č.7a:ZO schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

b) Firma JAS AIR CZ předložila nabídku na letecké snímkování obce.
Snímkování je různých rozměrů, možnost zarámování. Rada doporučila a ZO
schválilo velikost 100x150 bez zarámování + negativ
Návrh usnesení č.7b: ZO schvaluje zhotovení snímku o velikosti 100x150 bez zarámování+ negativ
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

c) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti na dotaci na
víceúčelové hřiště ve výši 1.480.000,-Kč- dotace ve výši 50%
Návrh usnesení č.7c:ZO schvaluje podání žádosti
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

d) Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko předložilo
„Dodatekč.1 Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku“ na akci „Prodloužení
vodovodu v obci Kuchařovice, řad E“(ulice Za humny). Z celkové částky
443.273,40 Kč bez DPH obec v roce 2015 uhradila 250.000,-Kč, zbývající
část uhradí Svazek ze svého rozpočtu.
Návrh usnesení č.7d:ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě se Zájmovým sdružením obcí VAK
Znojemsko

Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

e) Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti na vybudování dětského
hřiště u víceúčelového zařízení a ozelenění ploch na ul. Znojemská
Návrh usnesení č.7e:ZO schvaluje podání žádosti na dotaci na dětské hřiště u víceúčel. zařízení a
ozelenění ploch na ulici Znojemská
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

f) Rada obce předložila výpočet poplatku za odvoz odpadu na rok 2017 a
doporučuje ponechat poplatek ve výši 500,-Kč. ZO obce souhlasí
s ponecháním výše poplatku 500,-Kč
Návrh usnesení č.7f:ZO schvaluje poplatek za odvoz odpadu na rok 2017 ve výši 500,-Kč
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

g) Pan starosta informoval zastupitelstvo, že z důvodu digitalizace k ú.
Kuchařovice musí obec nechat přepracovat územní studii ulice Okružní a nad
školkou
Návrh usnesení č.7g:ZO bere na vědomí

h) Na minulém zasedání zastupitelé schválili vyvěšení záměru o směně pozemků
p.č.810/3 o výměře 721m2 a p.č.810/4 o výměře 181m2 k.ú. Kuchařovice.
Záměr byl řáděn vyvěšen a ZO schvaluje směnu pozemků
Návrh usnesení č.7h:ZO schvaluje směnu pozemků
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

ch) Dále ZO schválilo vyvěšení záměru o prodeji pozemků za transformátorem –
p.č.92/8,p.č.92/9,p.č.92/7, p.č.92/6, p.č.92/11,p.č.92/12 k.ú. Kuchařovice. Záměr
byl řádně vyvěšen a ZO schvaluje prodej těchto pozemků
Návrh usnesení č.7ch:ZO schvaluje prodej pozemků za transformátorem
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

i) Paní Plačková Marie předložila žádost o koupi pozemku p.č.92/5 o výměře 31
m2 k.ú. Kuchařovice za transformátorem. ZO schvaluje vyvěšení záměru.

Návrh usnesení č.7i:ZO schvaluje vyvěšení záměru o prodeji
Hlasování:
j)

11 pro

0 proti

0 zdržel se

Paní Trilcová předložila ZO zařazení dlouhodobého majetku do užívání dešťová kanalizace na ul. Znojemská ve výši 3.325.330,80 Kč. ZO schvaluje
zařazení do majetku

Návrh usnesení č.7j: ZO schvaluje zařazení dešťové kanalizace do majetku
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

k) Dále, zařazení dlouhodobého majetku – chodníky na ul. Znojemská. ZO
revokuje usnesení o zařazení do majetku z minulého zastupitelstva a
schvaluje zařazení do majetku v celkové výši 1.178.479,22 Kč.
Návrh usnesení č.7k: ZO schvaluje zařazení chodníků na ul. Znojemská
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdrželo se

l) Zařazení dlouhodobého majetku – technické zhodnocení – budova
víceúčelového zařízení v pořizovací ceně 95.487,90 Kč ( ohřívač vody, měřiče
tepla, montáž žaluzií, kryty radiátorů)
Návrh usnesení č.7l:ZO schvaluje zařazení technické zhodnocení budovy víceúčelového zařízení
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdrželo se

m) Zařazení dlouhodobého majetku – odstavné plochy na ulici Znojemská
v celkové výši 580.787,90 Kč – stavební práce
Návrh usnesení č.7m:ZO schvaluje zařazení odstavných ploch na ulici Znojemská
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdrželo se

n) Po rekonstrukci chodníků na ul.Znojemská, obec žádá JMK o bezúplatný
převod pod těmito plochami. Jedná se o parcely č.432/6 až 432/16 o výměře
1805 m2.

Návrh usnesení č.7n:ZO schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků na ul.Znojemská
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdrželo se

o) Novelou nařízení vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členů

zastupitelstev, se od 1.1.2017 mění odměny uvolněným i neuvolněným členům
zastupitelstev územních samosprávných celků o 4 %. Zastupitelstvo schvaluje
zvýšení odměny neuvolněným členům ZO o 4% ze stávající výše odměny.
Návrh usnesení č.7o:ZO schvaluje navýšení odměny neuvolněným členům ZO o 4% ze stávající výše
odměny od 1.1.2017
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdrželo se

p) Rozpočet sociálního fondu na rok 2017 – dle přílohy
Návrh usnesení č.7p:ZO schvaluje rozpočet soc.fondu na rok 2017
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdrželo se

q) Paní ředitelka Mateřské školy oznámila uzavření MŠ a ŠJ v době vánočních
prázdnin od 23.12.2016 do 1.1.2017.
Návrh usnesení č.7q:ZO bere na vědomí

ad8) Diskuse
- p.Krulová – kalendář akcí na rok 2017
- informace občanům k digitalizaci obce Kuchařovice
ad10) Usnesení
ad11) Závěr – ZO bylo ukončeno 19.35 hod
Zapsala v Kuchařovicích dne 16.12.2016
Vodáková Martina……………………………………………….
Ověřovatele zápisu pan Ing.Lubomír Konecký, Ing.Jitka Krulová
……………………………………………………………………………………………………………….

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

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

