Zápis č. 23 ze zasedání
Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne 13.9.2017 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kuchařovice
Přítomni: dle listiny přítomných (přítomno 12 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 1.9.2017 – do 13.9. 2017 včetně.
Konstatoval, že je přítomno 12 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 paní Ing. Jitka Krulová
Usnesení č. 1 a č. 2 zápisu č.23/2017: ZO schvaluje za ověřovatele zápisu
z jednání ZO č.23/2017 pana Jaroslava Skokana a Ing. Jitku Krulovou
Hlasování:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

Pan starosta konstatoval, že zápis z jednání zasedání ZO č.22/2017 ze dne
9.8.2017 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.23/2017, který
každý obdržel a navrhl přesunout bod č.5 za bod č.8
Usnesení č.3 zápisu č.23/2017:ZO schvaluje program jednání v tomto znění:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Program zasedání
4) Zpráva o činnosti rady
5)Žádosti
6)Posvícení
7/Diskuse
8/Projednání územní studie- diskuse k ÚP – Ing. arch. Poláček
9)Usnesení
10)Závěr

Hlasování:
12 pro
0 proti
Program jednání ZO č.23/2017 byl schválen

0 zdržel se

a4) Zpráva o činnosti rady obce- rada obce se sešla od posledního zasedání
dvakrát
10.8.2017
-

schválení vyvěšení záměru o výpůjčkách

11.9.2017
-

Oprava drtiče
Vydání majetku ze ZŠ
Objednávka dveří do sklepa v hasičské zbrojnice a vchodové dveře na obecní úřad
Dokončení rekonstrukce v ZŠ Kuchařovicích
Umístění vitríny(vývěsky)před Základní školu
Řešení umístění plakátovací plochy
Žádost v mimořádném termínu o zřízení Školní družiny Kuchařovice od 1.1.2018
Žádost o zřízení Základní školy Kuchařovice v řádném termínu od 1.9.2018
Žádost p. ředitelky o podporu při financování mzdových nákladů pro učitelku MŠ
Žádost EON – smlouva o zřízení věcného břemene – rekonstrukce TS
Žádost EON – smlouva o zřízení věcného břemene –Trenz
Vystoupení z DSO Znojemsko
Vystoupení ze Znojemského reg. Rozvoje
Neschválení výpůjčky se ZŠ
Adventní koncerty

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

EON zaslal návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – rekonstrukce sloupové
TS „Kuchařovice –TS ZD: rek venk. TS“. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene byla podepsána 10.6.2016. ZO schvaluje smlouvu o zřízení
věcného břemene.

Návrh usnesení č.5a: ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
Hlasování: 12 pro
0 proti
0 zdržel se
b) Další smlouvu, kterou EON zaslal, je smlouva o zřízení věcného břemene –
„Kuchařovice_Trenz:NN přip.rozš.DS“ – kabelové vedení a pojistková skříň.

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene byla podepsána
10.6.2017. ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene.

Návrh usnesení č.3b:ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
Hlasování: 12 pro
0 proti
0 zdržel se
c) Paní ředitelka Mateřské školy Kuchařovice podala žádost o podporu při
financování mzdových nákladů pro učitelku mateřské školy a to do doplnění
pracovního úvazku z 0,64 na úvazek 1. Inspekcí bylo doporučeno rozvržení
pracovních úvazků učitelek. Aby bylo vyhověno požadavkům inspekce, je nutné
dofinancovat plat učitelky dle platných tabulek a tím navýšit rozpočet.
Návrh usnesení č.5c:ZO doporučuje přizvat na příští ZO paní ředitelku, která vše
objasní
Hlasování: 12 pro
0 proti
0 zdržel se
d) Pan starosta podal návrh na vystoupení z DSO „Dobrovolného svazku
Znojemsko“- který tvoří obce Suchohrdly, Kuchařovice, Dobšice a Nový
Šaldorf –Sedlešovice. Členové ZO s tímto návrhem nesouhlasili.
Návrh usnesení č.5d:ZO neschvaluje vystoupení z DSO Znojemsko.
Hlasování:

5 pro

3 proti

4zdržel se

e) Dále byl vznesen návrh na vystoupení z o.p.Znojemského regionálního rozvoje,
paní místostarostka objasnila ukončení Znojemského reg.rozvoje a vznik nové
společnosti. Pan starosta navrhl přizvat na příští zasedání zástupce nově
vznikající společnosti, aby tuto společnost objasnil.
Návrh usnesení č.5e:ZO schvaluje přizvání zástupce nově vznikající společnosti na
další zasedání ZO
Hlasování: 12 pro
0 proti
0 zdržel se
18.00 –příchod p.Plačka

f) Paní Mašejová přednesla ZO znění vyhlášeného programu MPŽ týkající se
environmentální výchovy v předškolním a školním zařízení.Jedná se o výzvu
č.16/2017 o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu ŽP.
Zapojení je do maximální výše dotace 500 tisíc Kč. Výše podpory na jeden

projekt činí 85% z celkových způsobilých výdajů. Navrhla využít tuto Výzvu
pro rozvoj environmentální výchovy v MŠ Kuchařovice. Využít prostředky na
zkvalitnění prostředí venkovních prostor, zařazení environmetálních prvků a
ozelenit stávající plochy školní zahrady
Návrh usnesení č.5f:ZO schválilo zpracování a podání žádosti do Výzvy č.16/2017 o
poskytnutí podpory vyhlášenou MPŽ pro MŠ Kuchařovice
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdrželo se

g) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodatek č.1 ke zřizovací listině
Mateřské školy Kuchařovice , Znojmo PO pod.čj:349/2009 ze dne 21.10.2009
z účinností od 1.1.2018 o zařazení činnosti školní družiny a odloučená
pracoviště.
Návrh usnesení č.5g:ZO schvaluje dodatek ke zřizovací listině Mateřské školy
Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvkové organizace pod čj:349/2009 ze dne
21.10.2009 s účinností od 1.1.2018.
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

h) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodatek č.2 ke zřizovací listině
Mateřské školy Kuchařovice, Znojmo PO pod čj:349/2009 ze dne 21.10.2009
s účinností od 1.9.2018 o zařazení činnosti Základní školy
Návrh usnesení č.5h:ZO schvaluje dodatek č2 ke zřizovací listině Mateřské školy
Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvkové organizace pod čj:349/2009 ze dne
21.10.2009 s účinností od 1.9.2018
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

6) Posvícení –
Pokladna p.Krulová, rozmarýny a kytice zajištěny, hudba po vesnici přijede ráno
v 8.00 hod., odpoledne cca od 15.00 hod pod májou
7) Diskuse
Mgr.Janda opětovně otevřel otázku fungování a využití budovy ZŠ v Kuchařovicích.
V případě, že nebude vyhověno žádosti o rozšíření stávající MŠ o ZŠ Kuchařovice,
což bude známo ke konci roku 2017 navrhuje znovu vstoupit do jednání s radou obce

Suchohrdly o další možné spolupráci.
Advent – 1.12. – rozsvícení vánočního stromu – paní Mašejová
3.12. – koncert – smyčcové těleso – Johann Strauss kvartet – 17.00
10.12. – koncert ZŠ Republiky, nebo Dudáci – zajistí p.Mašejová
17.12.- koncert – Veltlínek a Musika Antiqua – 18.00
23.12.- Živý betlém
8) Projednání územní studie – diskuse k návrhu změny č.1 Územního plánu
Kuchařovice s Ing. Arch. Poláčkem
Hlasování: ZO bere na vědomí
9) Usnesení

10) Závěr – ZO bylo ukončeno 19.30 hod
Zapsala v Kuchařovicích dne 22.9.2017
Vodáková Martina……………………………………………….
Ověřovatele zápisu paní Ing.Jitka Krulová a pan Jaroslav Skokan
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………..
Marcela Mašejová
místostarostka

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

