Zápis č. 20 ze zasedání
Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne 19. 4. 2017 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kuchařovice
Přítomni: dle listiny přítomných (přítomno 14 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 7.4.2017 – do 19. 4. 2017 včetně.
Konstatoval, že je přítomno 14 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 Jaroslav Skokan a pan Ing. Václav Bajko
Usnesení č. 1 a č. 2 zápisu č.20/2017: ZO schvaluje za ověřovatele zápisu
z jednání ZO č.20/2017 pana Jaroslava Skokana a Ing. Václava Bajka
Hlasování:

14 pro

0 proti

0 zdržel se

Pan starosta konstatoval, že zápis z jednání zasedání ZO č.19/2017 ze dne
15. 2. 2017 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.20/2017, který
každý obdržel.
Usnesení č.3 zápisu č.20/2017:ZO schvaluje program jednání v tomto znění:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Program zasedání
4) Zpráva o činnosti rady
5) Rozpočet obce na rok 2017
6)Žádosti
7)Kulturní akce na květen
8)Diskuse
9)Usnesení

10)Závěr
Pan starosta podal návrh na změnu programu, místo bodu 6 – žádosti, otázku
školství- rozdělení ZŠ a MŠ Suchohrdly a žádosti přesunout na bod 7
Hlasování:
14 pro
0 proti
Program jednání ZO č.20/2017 byl schválen

0 zdržel se

4) Zpráva o činnosti rady obce- rada obce se sešla od posledního zasedání dvakrát
8. 3. 2017
-

Jednání ohledně školy

3. 4. 2017
-

Dodatek ke smlouvě s Pomonou Těšetice a návrh na pronájem zbývajících
pozemků
Účetní závěrka za rok 2016 Mateřské školy Kuchařovice
Pronájem zahrady panu Malému – vyvěšení záměru
Návrh rozpočtu Mateřské školy Kuchařovice
Žádost Mateřské školy Kuchařovice o zakoupení konvektomatu
Oznámení MŠ o revizi plyn. Zařízení
Znalecká posudek na prodej drtiče
Návrh na Rybářský řád
Rozdělení ZŠ Suchohrdly a Kuchařovice+ Zřizovací listina
Výstava vín

Návrh usnesení č.4: ZO bere na vědomí zprávu pana starosty o činnosti rady obce
5a) Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Pan starosta požádal předsedu finančního výboru o vyjádření se k návrhu rozpočtu
obce na rok 2017. Návrh rozpočtu by řádně vyvěšen na úřední desce od 4. 4. 2017
do 19. 4. 2017. Rozpočet je navržen jako schodkový. Na straně příjmů počítá
s celkovou částkou 13.339.800,-Kč, na straně výdajů počítá rozpočet s částkou
13.988.500,-Kč. Schodek rozpočtu je pokrytý financováním. Navrhovaný rozpočet
pro rok 2017 bude schválený na paragrafy a bude ho možné v průběhu roku
rozpočtovým opatřením měnit. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce

Kuchařovice Návrh rozpočtu pro rok 2017 schválit.
Návrh usnesení č.5a:ZO schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2017 na paragrafy
Hlasování:
14 pro
0 proti
0 zdržel se

5b) Návrh střednědobého výhledu na období 2018-2019
Finanční výbor doporučuje ZO Kuchařovice Návrh střednědobého výhledu schválit,
tak jak byl předložen.
Návrh usnesení č.5b:ZO schvaluje Návrh střednědobého výhledu na období 2018 –
2019
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 zdržel se
Příchod pana Hevery 17.50 hod.

6) Základní škola Kuchařovice
Na základě několika schůzek s rodiči obcí Kuchařovice a Suchohrdly a zastupitelů
obce Suchohrdly, kteří na svém 29. zasedání dne 10. 4. 2017 revokovali své
rozhodnutí o otevření I. třídy v budově obce Kuchařovice se ZO Kuchařovice na
doporučení rodičů a občanů obce Kuchařovice rozhodlo o rozšíření činnosti MŠ
Kuchařovice, příspěvkové organizace o ZŠ, školní družinu a přípravnou třídu a to
s účinností od 1. 9. 2017. Dojde k ukončení dosavadního stavu, kdy o ZŠ rozhodovala
obec Suchohrdly jakožto zřizovatel. Vznikne tak nový subjekt, jež bude zpravován
výhradně obcí Kuchařovice bez účastí obce Suchohrdly.
K tomu se vyjádřili zastupitelé obce. Dotazy na stav z důvodu hygieny, vybavenosti,
rekonstrukce atd. Rodiče školních i předškolních dětí obdrží dopis s vyjádřením ZO
obce. Součástí dopisu bude i nabídka možnosti odebírání informací na e—mail o
aktuálním stavu ve škole a přípravách na školní rok 2017/2018.
Návrh usnesení č.6: ZO schvaluje zřízení ZŠ a MŠ Kuchařovice, příspěvkové
organizace s účinností od 1. 9. 2017.
Hlasování: 15 pro
0 proti
0 zdrželo se

7) Žádosti:

a) Mateřská škola Kuchařovice předložila žádost o souhlas zřizovatele (obce)
s realizací veřejné zakázky – nákupu konvektomatu pro školní jídelnu. Jak
je uvedeno ve Zřizovací listině č.6, odst.C1, musí MŠ požádat o souhlas
zřizovatele
Návrh usnesení č.7a:ZO souhlasí s realizací veřejné zakázky nad 100.000,-Kč –
zakoupení konvektomatu pro školní jídelnu.
Hlasování:

15 pro

0 proti

0 zdržel se

b) V souvislosti se zakoupením konvektomatu, jehož cena se pohybuje okolo
200.000,-Kč, schvaluje ZO investiční příspěvek od zřizovatele ve výši
100.000,-Kč a převod finančních prostředků ve výši 60.000,-Kč
z rezervního fondu do fondu investičního.
Návrh usnesení č.7b: ZO schvaluje investiční příspěvek od zřizovatele ve výši
100.000,-Kč na zakoupení konvektomatu a převod finančních prostředků ve výši
60.000,-Kč z rezervního fondu do fondu investičního.
Hlasování:

15 pro

0 proti

0 zdržel se

c) Na minulém zasedání ZO pověřilo ZO pana starostu zajištěním prodeje
drtiče dřevní hmoty v majetku obce, který obec již nevyužívá. Pan
starosta nechal vyhotovit znalecký posudek, na základě kterého ho může
obec prodat. ZO schvaluje prodej drtiče na základě znaleckého posudku.
Návrh usnesení č.7c:ZO schvaluje prodej drtiče na základě předloženého
znaleckého posudku
Hlasování:

15 pro

0 proti

0 zdržel se

d) Rybářský řád – ZO projednalo a schválilo Rybářský řád na rok 2017, tak
jak byl předložen
Návrh usnesení č.7d:ZO schvaluje Rybářský řád obce Kuchařovice na rok 2017
Hlasování:

15 pro

0 proti

0 zdržel se

e)

Pan Jaromír Matoušek žádá o zakoupení pozemku ve vlastnictví obce
pč.92/1 o výměře 11m2. Jedná se o pozemek u transformátoru, kde se již
pozemky vykupují. ZO schvaluje vyvěšení záměru o prodeji pozemku.

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

15 pro

0 proti

0 zdržel se

f) ZO projednalo a schválilo prodeji pozemku ve vlastnictví obce p.č.32/2 o
výměře 264m2/386,-Kč/m k.ú. Kuchařovice paní Kavanové Janě, záměr o
prodeji pozemku byl řádně vyvěšen od 17. 2. 2017 do 4. 3. 2017
Návrh usnesení č.7f:ZO schvaluje
264m2/386,-Kč paní Kavanové Janě
Hlasování:
g)

15 pro

0 proti

prodej

pozemku

p.č.32/2

o

výměře

0 zdržel se

Dále ZO projednalo a schválilo prodej pozemku ve vlastnictví obce
p.č.111/7 o výměře 2m2 k.ú. Kuchařovice za cenu 386,-Kč/m paní Heverové
Pavlíně, záměr byl řádně vyvěšen od 17. 2. 2017 do 4. 3. 2017

Návrh usnesení č.7g:ZO schvaluje prodej pozemku p.č.111/7 o výměře 2m 2/386,Kč paní Heverové
Hlasování:

15 pro

0 proti

0 zdrželo se

h) Vzhledem k tomu, že obec v současné době obdržela několik dopisů
(žádostí) o svobodném přístupu k informacím na základě zákona
č.106/1999 Sb., předložila ZO k projednání a schválení „Sazebník úhrad
za poskytnuté informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím“. ZO schvaluje sazebník úhrad
Návrh usnesení č.7h:ZO schvaluje sazebník úhrad za poskytnuté informace ve
smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Hlasování:

15 pro

0 proti

0 zdržel se

ch) Jednotka SDH Kuchařovice předložila návrh na dotaci pro rok 2018 na

pořízení nového dopravního automobilu. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci pro
SDH na rok 2018.
Návrh usnesení č.7ch:ZO schvaluje podání žádosti o dotaci pro SDH Kuchařovice
na rok 2018
Hlasování:

15 pro

0 proti

0 zdržel se

i) ZO schvaluje zápis Finančního výboru, tak jak byl předložen
Návrh usnesení č.7i:ZO schvaluje zápis finančního výboru
Hlasování:

15 pro

0 proti

0 zdržel se

j) Zastupitelstvo obce Kuchařovice projednalo novou Zřizovací listinu ZŠ a
MŠ Kuchařovice, příspěvkové organizace. Body k projednání ZO.
Název – ZŠ a MŠ Kuchařovice, příspěvkové organizace
Sídlo – Okružní 297, Kuchařovice 669 02
Návrh usnesení č.7j: ZO schvaluje Zřizovací listinu ZŠ a MŠ Kuchařovice,
příspěvková organizace s účinností od. 1. 9. 2017, tato listina nahrazuje Zřizovací
listinu ze dne 21.10.2009
Hlasování:

15 pro

0 proti

0 zdržel se

8) Kulturní akce na květen
- Táborák 30. 4. 2017 na starém hřišti - organizace – kulturní komise +SDH,
zajištění dřeva, občerstvení, soutěže, každé dítě obdrží špekáček na opečení
- Výstava vín 7. 5. 2017 od 13.00 – pokladna Hevera + Švéda - skleničky,
vstupenky, katalog, hraje REBEND, hodnocení vín 27. 4. 2017 od 16.00 hod.
- Hasičská soutěž – 6. 5. 2017
- 7. 5. 2017 od 9.00 hod. Pouť sv. Floriána na návsi
- 12. 5. 2017 od 14.00 hod. setkání s důchodci

9) Diskuse
11) Usnesení

12) Závěr – ZO bylo ukončeno 19.15 hod
Zapsala v Kuchařovicích dne 19.4.2017
Vodáková Martina……………………………………………….
Ověřovatele zápisu pan Jaroslav Skokan a pan Ing. Václav Bajko
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………..
Marcela Mašejová
místostarostka

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

