4. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice

Výpis ze zápisu z 4. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne
23. 1. 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kuchařovice, 8. května 211
Bod č. 1 Zahájení
Zasedání bylo zahájeno v 17:05 hod a skončeno v 21:05 hod. Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo
přítomno 12 osob, 3 osoby nebyly přítomny. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu
zasedání. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů.
Přítomní zastupitelé: Marcela Mašejová (starostka obce), Aleš Kubek (místostarosta), Václav Bajko,
Simona Groisová, Martin Fousek, Petr Fruhvirt, Petr Janda, Jitka Krulová, Aleš Mlejnek, Jaroslav
Skokan, Petr Veselý
Nepřítomní zastupitelé: Petr Švéda, Marek Plaček, Hana Tomanová (omluveni)
ZO bylo řádně svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kuchařovice i na e-desce a to
od 11. 1. 2019 do 23. 1. 2019 včetně.

Bod č. 2. Navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení (doplnění) programu
jednání
Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen Ing. Petr Veselý.
Řídící jednání vyzval členy ZO k přednesení návrhů na ověřovatele zápisu. Ověřovateli zápisu byli
navrženi Ing. Václav Bajko a Petr Fruhvirt.
Usnesení č. 1 a 2 zápisu č 4/2019: Zastupitelstvo schválilo ověřovatele zápisu Ing. Václava Bajka a
Petra Fruhvirta
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 3 Program zasedání, schválení, popř. doplnění programu
Řídící jednání starostka obce konstatovala, že zápis z jednání zasedání ZO č. 3/2018 ze dne 12. 12.
2018 byl řádně ověřen a nebylo proti němu vzneseno žádných písemných připomínek. Ústní
připomínky rovněž nebyly na jednání předneseny.
Dále byl přednesen návrh programu ZO č. 4/2019, který zastupitelé obdrželi předem v písemné
formě. Řídící jednání seznámil členy ZO s návrhem programu jednání ZO č. 4/2019.
Přijato usnesení č. 3 zápisu č 4/2019: ZO schvaluje následující program jednání ZO č. 4/2019:
Program:
1. Zahájení;
2. Volba ověřovatele zápisu;
3. Program zasedání;
4. Zpráva o činnosti rady obce;
5. Obecně závazná vyhláška o čistotě veřejného prostranství;

6. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu, stanovení výjimek;
7. Programové prohlášení - Strategický rozvojový plán obce 2019 – 2022;
8. Žádosti;
9. Diskuse;
10. Usnesení – závěr.
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh programu zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora.
Bod č. 4 Zpráva starostky obce o činnosti Rady obce za období od minulého zasedání zastupitelstva
Starostka obce přednesla zprávu o činnosti Rady obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
Projednávané body z jednání RO č. 3/2018 ze dne 19. 12. 2018
1. Rozpočtové opatření č. 8;
2. Smlouva o výpůjčce nebytových prostor (VZ pro Středisko volného času);
3. ZŠ a MŠ Kuchařovice, příspěvková organizace - Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý
výhled rozpočtu na období 2020 -2021 ZŠ a MŠ Kuchařovice;
4. Kulturní akce – advent;
Projednávané body z jednání RO č. 4/2019 ze dne 16. 1. 2019
1. Strategie rozvoje obce Kuchařovice na roky 2019 – 2022;
2. Aktualizace vyhlášek obce;
3. Kulturní akce – masopust 2. 3. 2019;
4. Uzavření ŠJ a MŠ v době jarních prázdnin;
5. Žádost TJ Sokol o dofinancování částky na zakoupení zahradního traktoru;
6. Kulturní akce;
7. Informace o účasti na veletrhu REGIOTOUR;
8. Členství ve spolcích;
9. Změna jednatele firmy Znogas - od 1. 2. 2019;
10. Úpravy webových stránek;
11. Průběh inventarizace;
12. Žádost o účasti na ZO p. JUDr. Růžička;
13. Provoz VZ obce Kuchařovice;
Usnesení č. 4 zápisu č. 4 /2019: ZO bere na vědomí informace z jednání RO č. 3/2018 ze dne 19. 12.
2018 a jednání RO č. 4/2019 ze dne 16. 1. 2019.

Bod č. 5 Obecně závazná vyhláška o čistotě veřejného prostranství
Vyhláška o čistotě veřejných prostranství a ochraně zeleně v obci byla vydána obcí v roce 1991.
Tato vyhláška je stále pro obec platná. Starostka obce projednala všechny body této vyhlášky.
ZO se shodlo, že jednotlivé paragrafy v této vyhlášce jsou nadále aktuální. Navrhlo tuto vyhlášku
zaktualizovat a dát ke schválení na příštím ZO obce.

Usnesení č. 5 zápisu č. 4 /2019: ZO bere na vědomí zprávu o vyhlášce a pověřuje starostku obce
zaktualizovat vyhlášku o čistotě veřejného prostranství obce. T: do příštího zasedání ZO
Bod č. 6 Obecně závazná vyhláška č.1/2019 O ochraně nočního klidu, stanovení výjimek a regulaci
hlučných činností, včetně zábavní pyrotechniky
ZO byl předložen návrh vyhlášky č. 1/2019. Do této vyhlášky byly zahrnuty výjimky ze stanoveného
nočního klidu. Tyto výjimky tvoří tradiční akce obce. Byl vypuštěn bod, který časově vyhraňoval
dodržování klidu o nedělích a svátcích, tento bod řeší §3 zákona č. 245/2000 Sb.
Přijato usnesení č. 5 zápisu č. 4 /2019: ZO schválilo vyhlášku č. 1/2019 O ochraně nočního klidu,
stanovení výjimek a regulaci hlučnosti, včetně zábavní pyrotechniky.
Hlasování: Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno

Bod č. 7 Programové prohlášení – Strategický rozvojový plán obce 2019 až 2022
Zastupitelé obce obdrželi zpracovaný návrh Strategického rozvojového plánu obce na rok 2019
až 2022. V rámci připomínkového řízení bylo navrhnuto několik změn ve všech třech částech tohoto
dokumentu. Analytická část – doplnění o výsledek zpracovaného Střednědobého výhledu rozpočtu
obce, doplnění informací např. v oblasti infrastruktury, školství, kultury atd. Rozpracovat analýzu
silných a slabých stránek, včetně návrhové části. Paní starostka upozornila zastupitelstvo, že pro další
vývoj obce je tento dokument jedním z nejdůležitějších. Odráží se v něm, jaké má obec postavení,
v jaké se nachází situaci a kam má do budoucnosti směřovat její další vývoj.
Starostka upozornila na to, že takový dokument zpracovávají obce několik měsíců a pracuje na něm
tým lidí. Návrh, který byl předložen, byl vypracován panem Petrem Veselým. Návrhová část vycházela
z programových prohlášeních jednotlivých volebních stran. Starostka podrobně rozebrala jednotlivé
body v návrhové části, jejich význam pro obec. U některých bodů panovala názorová shoda tyto body
vypustit.
Závěrem bylo navrženo, aby byl vytvořen tým, který zpracuje jednotlivé oblasti Strategického
rozvojového plánu obce.
Do týmu se přihlásili: p. Petr Veselý, Petr Janda, Aleš Mlejnek, Jitka Krulová a starostka obce.
Usnesení č. 7: ZO bere na vědomí návrh Strategického rozvojového plánu a pověřuje starostku obce
s navrženým týmem dopracovat SRPO.

Bod č. 8 Žádosti
a) Oznámení o změně jednatele a vlastníka firmy Znogas zastoupená panem Kantorem a p. Petrem
Nesnídalem, která má uzavřenou smlouvu s Obcí Kuchařovice o pronájmu části prostor ve
Víceúčelovém zařízení obce Kuchařovice, na pí Tavalyovou od 1. 2. 2019.
Usnesení 8 a): ZO bere na vědomí informaci o změně jednatele firmy Znogas

b) Návrh schválení prodeje pozemku o výměře 12 m2 v k. ú Kuchařovice
Přijato usnesení bodu č. 8 b): ZO schvaluje prodej pozemku o výměře 12 m² v k. ú Kuchchařovice
Hlasování: Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno

c) Návrh schválení prodeje pozemku o dokoupení části pozemku v k. ú Kuchařovice o výměře 19 m²
Přijato usnesení bodu č. 8c): ZO schvaluje prodej části pozemku v k. ú obce Kuchařovice o výměře 19
m²
Hlasování: 12 pro
0proti
0 zdržel se
Usnesení bylo schváleno

d) Žádost JUDr. Růžičky o účast na zastupitelstvu
Projednání předešlých žádostí JUDr. Růžičky o schválení čísla popisného na změnu v územním plánu,
kde žádá o změnu z objektu pro rekreační bydlení na objekt pro bydlení. Obě žádosti byly
p. Růžičkové, v zastoupení JUDr. Růžičkou, starostou obce a zastupitelstvem obce na předešlých
jednáních zamítnuty. Rozklad a objasnění předešlých rozhodnutí byl JUDr. Růžičkovi zodpovězen
starostkou obce a JUDr. Císařem.
Usnesení bodu č 8 d): ZO bere na vědomí informace JUDr. Růžičky

e) Žádost TJ Sokol Kuchařovice o finanční příspěvek na nákup zahradního traktoru.
TJ Sokol Kuchařovice podává žádost o dotaci na JMK v rámci výzvy Podpora sportu v Jihomoravském
kraji v roce 2019. Obec Kuchařovice TJ Sokol žádá o doplacení zbývající částky k získané dotaci na
pořízení stroje na sečení trávy (do 110 tis., dotace od 25 až 200 tis. Kč, s minimální 30 %).
Přijato usnesení č. 8 e) ZO schválilo žádost TJ Sokol Kuchařovice, usneslo se, že v případě získání
dotace obec Kuchařovice doplatí TJ Sokol Kuchařovice zbývající část finančních prostředků. V případě,
že TJ Sokol Kuchařovice dotaci nezíská, bude nákup tohoto zařízení opětovně řešen na ZO
Kuchařovice.
Hlasování: 12 pro
0proti
0 zdržel se
Usnesení bylo schváleno

f) Rozpočet sociálního fondu na rok 2019
Přijato usnesení č 8 f) ZO navrhuje schválit rozpočet sociálního fondu na rok 2019
Hlasování: 12 pro
0proti
0 zdržel se
Usnesení bylo schváleno
g) Zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu obce s analýzou financí a ratingem pro obec
Kuchařovice na období 2019 až 2024
ZO obce pověřilo v ZO č 3/2019 Mgr. Petra Jandu o podání žádosti na dopracování Výpočtu daňových
příjmů obce společností Citifinance (Ing. Luděk Tesař).
Mgr. Janda po jednání s Ing. Tesařem navrhuje objednat zpracování Střednědobého výhledu rozpočtu
obce s analýzou financí a ratingem od roku 2019 do roku 2024 pro obec Kuchařovice. Získáme tím
podrobnou analýzu financí obce a finanční možnosti obce na následující období.

Přijato usnesení č. 8 g) ZO schvaluje objednat u společnosti Citifinance zpracování Střednědobého
výhledu rozpočtu obce s analýzou financí a ratingem pro obec Kuchařovice na období 2019 až 2024.
Hlasování: 12 pro
0proti
0 zdržel se
Usnesení bylo schváleno

h) Žádost o přidělení čísla popisného (evidenčního) v k. ú. Kuchařovice
Žádost o přidělení popisného (evidenčního) čísla pro novostavbu objektu víceúčelového zařízení
s bytovou jednotkou podanou Stavebním úřadem Městského úřadu ve Znojmě. Zástavba se nachází
v oblasti zemědělské půdy, lokalita není zahrnuta v ploše bytové výstavby.
Přijato usnesení č. 8 h) ZO obce zamítlo přidělení čísla popisného
Hlasování: 12 pro
0proti
0 zdržel se
Usnesení bylo schváleno

ch) Podání žádosti o dotaci - sakrální stavby
Obec Kuchařovice podá žádost o dotaci na realizaci projektu v rámci dotačního titulu Sakrální stavby.
Jedná se celkovou rekonstrukci hřbitova (obnova chodníků, obnova hřbitovní zdi, márnice). Celková
rekonstrukce hřbitova je zahrnuta v připravovaném Strategickém rozvojovém plánu obce.
Přijato usnesení č. 8 ch) Zastupitelstvo obce Kuchařovice schvaluje podání žádosti o dotaci
na realizaci projektu v oblasti Sakrální stavby Podpora v rámci MMR – Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2019
Hlasování: 12 pro
0proti
0 zdržel se
Usnesení bylo schváleno

i)

Podání žádosti o dotace - místo pasivního odpočinku, hřiště
Podání žádosti o dotace na realizaci projektu v rámci dotačního titulu Podpora obnovy a rozvoje
venkova v oblasti – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku v podprogramu
MMR. Tato dotace podporuje v max. výši 70% až do 3 mil. výstavbu hřišť, kluboven, naučných stezek
atd. Součástí připravovaného dokumentu Strategický rozvojový plán obce je jednou z priorit
vybudování centrálního sportovního areálu v místě nového a starého hřiště (lesopark, hřiště pro
hasiče, multifunkční hřiště a místo pro setkávání občanů v rámci tradičních akcí pořádaných obcí).
Přijato usnesení č. 8 i) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu
v rámci dotačního titulu 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku v podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019.
Hlasování: 12 pro
0proti
0 zdržel se
Usnesení bylo schváleno

j)

Pasport svítidel veřejného osvětlení
Starostka obce přednesla návrh na vypracování pasportu svítidel veřejného osvětlení, který
zpracovává např. typ stávajících svítidel, zatřídění komunikace do tříd osvětlení, typu sloupu atd.
a je výchozím podkladem pro zpracování energetického auditu pro dotaci.
Přijato usnesení č. 8 j) ZO obce neschvaluje zpracování pasportu svítidel veřejného osvětlení.
Hlasování: 11 pro
0proti
1 zdržel se
Usnesení bylo schváleno

k) Členství obce ve spolcích.
Zhodnocení členství obce Kuchařovice v jednotlivých spolcích, včetně přínosu pro obec.
Obec Kuchařovice je členem Dobrovolného svazku obcí Znojemsko - DSO, Svazek Daníž, Zájmového
sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko, a je také členem MAS - Místní akční skupiny
Znojemské vinařství z. s., ZnojmoRegion a Znojemského regionálního rozvoje o.p.s.
Přijato usnesení č. 8 k) ZO obce Kuchařovice schválilo vystoupit ze DSO Znojemsko z důvodu nízkého
počtu začleněných obcí. Akce, které jsou v rámci tohoto spolku pořádány, financovat z rozpočtu obce
(Den bez aut pro ZŠ a MŠ).
Hlasování: 12 pro
0proti
0 zdržel se
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 10. Diskuse
•

Plán kulturních akcí na rok 2019 - p. Mlejnek

informoval ZO o průběhu jednání kulturní komise, která sestavila plán akcí na rok 2019. Plán
ponechává otevřený s možností doplnění návrhů. Ucelený plán bude zaslán zastupitelům a schválen
na dalším jednání ZO.
Masopustní zábava
Vstupné 100,- Kč. Zabezpečení tomboly, pokladnu budou zabezpečovat p. Bajko a Janda,
hudba zabezpečena, odměny pro masky - dort a víno.
•

Prezentace zástupců KB p. Pláňková

Prezentace KB investičního fondu, investice do dluhopisů.
ZO bere na vědomí přednášku KB Znojmo o zúročení finančních prostředků formou dluhopisů.
•

Víceúčelové zařízení, využití, provoz – pí Mašejová

Návrhy na pronájem pouze pro obecní akce a naše spolky (p. Krul).
Jiné řešení pronájmu a blokování na akce většího rázu (sobota, neděle).
•

Dopravní situace v obci, parkování – pí Mašejová

Bude řešeno s panem Latnerem zástupcem PČR DI, v komisi bude starostka, p. Plaček, Kubek
a Fr. Mlejnek.
•

Významné narozeniny – pí Mašejová

V měsíci únoru oslaví narozeniny nejstarší občanka Kuchařovic p. Blažena Plačková..
•

Program na posvícení – p. Kubek

Řešit novou organizaci posvícení: obcházení vesnice chasou a pozváním na posvícení v sobotu
odpoledne; v neděli dopoledne mše, v neděli odpoledne setkání pod májou.
Na tento rok již nelze zajistit hudbu, pravděpodobně bude muset zůstat u stávajícího systému.
•

Informace o stavu financí - p. Janda

Informace o čerpání a příjmech finančních prostředků v roce 2018, včetně stavu fin. prostředků
na účtu obce a doporučený výdaj v roce 2019.

Bod č. 11 Závěr
Termín příštího zasedání zastupitelstva je středa 27. 2. 2019 v 17.00 hod na Obecním úřadě
Kuchařovice.
Program jednání: Plán kulturních akcí, inventarizace obce, rozpočet obce na rok 2019

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 21:05 hodin.
V Kuchařovicích dne 28. 1. 2019
Zapsal:
Ing. Petr Veselý ……………………………………………….
Ověřovatelé zápisu:
…………………………………………….
Ing. Václav Bajko

………………………………………..
Aleš Kubek
místostarosta

……………………………………………
Petr Fruhvirt

………………………………………..
Marcela Mašejová,
starostka obce

