Výpis z 5. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice
konaného dne 27. 2. 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu
Kuchařovice, 8. května 211
Bod č. 1 Zahájení
Zasedání bylo zahájeno v 17:05 hod a skončeno v 19:15 hod. Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo
přítomno 13 osob, 2 osoby byly omluveny. 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, Marek Plaček,
Petr Švéda, Hana Tomanová, Petr Veselý
Nepřítomní zastupitelé: Miroslav Plaček, Jaroslav Skokan (omluveni)
ZO bylo řádně svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kuchařovice i na e-desce a to
od 18. 2. 2019 do 27. 2. 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 byla určena Simona Groisová.
Řídící jednání vyzval členy ZO k přednesení návrhů na ověřovatele zápisu. Ověřovateli zápisu byli
navrženi Ing. Aleš Mlejnek a Ing. Jitka Krulová.
Usnesení č. 1 a 2 zápisu č 5/2019: Zastupitelstvo schválilo ověřovatele zápisu Ing. Aleše Mlejnka a
Ing. Jitku Krulovou
Hlasování
Pro: 13
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. 4/2018 ze dne 23. 1.
2019 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. 5/2019, který zastupitelé obdrželi předem v písemné
formě. Řídící jednání seznámil členy ZO s návrhem programu jednání ZO č. 5/2019.
Přijato usnesení č. 3 zápisu č 5/2019: ZO schvaluje následující program jednání ZO č. 5/2019:
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Program zasedání
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Inventarizace
6. Obecně závazná vyhláška o čistotě veřejného prostranství
7. Plán kulturních akcí na rok 2019
8. Žádosti

9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 13
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 ze dne 21. 2. 2019
Starostka obce přednesla zprávu o činnosti Rady obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
Projednávané body z jednání RO č. 5/2018 ze dne 21.2. 2019
1. Prezentace fi. F.R.Z. agency s.r.o zastoupená panem Jaromírem Růžkem-publikace pro obec
Kuchařovice
2. Podání žádosti na Zateplení a rekonstrukce mezipater věže požární zbrojnice Kuchařovice
3. Návrh investičních akcí na rok 2019
4. ZŠ a MŠ Kuchařovice žádá o dofinancování částky 136 479,- Kč na realizaci projektu Dětské
hřiště a zahrada v přírodním stylu pro MŠ Kuchařovice.
5. Žádost na řešení problematiky uzavření MŠ v době letních prázdnin.
6. Nabídka spolupráce týkající se likvidace použitých kuchyňských olejů s firmou Fritex
7. Žádost o projednání příspěvku obce do rozpočtu města Znojma pro rok 2019 na terénní
sociální služby
8. Kulturní akce – masopust
Usnesení č. 4 zápisu č. 5 /2019: ZO bere na vědomí informace z jednání RO č. 5/ze dne 21. 2. 2019.

Bod č. 5 Inventarizace
Usnesení č. 5 zápisu č. 5 /2019: ZO schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2018
Hlasování: Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

Bod č. 6 Obecně závazná vyhláška o čistotě veřejného prostranství:
Udržování čistoty a veřejného prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně
na území obce Kuchařovice
Přijato usnesení č. 6 zápisu č. 5 /2019: ZO schválilo vyhlášku č. 2 /2019 Udržování čistoty a veřejného
prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území obce Kuchařovice.
Hlasování: Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

Bod č. 7 Plán kulturních akcí na rok 2019
Usnesení č. 7 zápisu č. 5 /2019: ZO schvaluje Plán kulturních akcí na rok 2019.
Hlasování: Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

Bod č. 8 Žádosti
Usnesení 8 a) zápisu č. 5 /2019 ZO schvaluje zařazení do majetku obce dopravní automobil Iveco
Daily s nákladním přívěsem pro JSDH Kuchařovice za pořizovací cenu 2 068 322,- Kč

Hlasování: Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

Usnesení 8 b) zápisu č. 5 /2019 ZO schvaluje podání žádosti na Zateplení a rekonstrukci mezipater
věže požární zbrojnice Kuchařovice z dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí JMK na období 2017-2020.
Hlasování: Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

Usnesení 8 c) zápisu č. 5 /2019 ZO schvaluje dofinancování částky 136 479,- Kč na realizaci projektu
Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu pro MŠ Kuchařovice.
Hlasování: Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

Usnesení 8 d) zápisu č. 5 /2019 ZO schvaluje uzavřít smlouvu na dodávku kontejneru na likvidaci
kuchyňských olejů a tuků z domácností s firmou Fritex s. r. o Vladislav
Hlasování: Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

Návrh na zakoupení nádoby na kov
Usnesení 8 e) zápisu č. 5 /2019 ZO schvaluje zakoupení sběrné nádoby na kovový odpad.
Hlasování: Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. 8f) zápisu č. 5 /2019 ZO bere na vědomí informaci o podání žádosti na projekt dětské
Workoutové hřiště Kuchařovice.
Usnesení č. 8g) zápisu č. 5 /2019
Bere na vědomí informaci o řešení uzavření provozu MŠ o hlavních prázdninách.
Usnesení č. 8h) zápisu č. 5 /2019 ZO obce pověřuje starostku obce vznést dotaz na Sociální odbor
města Znojma a zjistit podrobnější informace o přehledu poskytování terénních služeb občanům
obce Kuchařovice
Hlasování: Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. 8 ch zápisu č. 5/2019. ZO obce schvaluje aktualizaci rybářského řádu a navýšení
poplatku za povolenky na sportovní rybolov na rybníku Hladov ve výši 50,- Kč za rok/ osobu
Hlasování: Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. 8 i zápisu č. 5/2019. ZO doporučuje odložit původní nabídku na zpracování publikace o
obci a najít další firmy, které by tuto publikaci zpracovaly a vytiskly.
Hlasování: Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno
Usnesení č. 8j) ZO bere na vědomí žádost ředitelky ZŠ a MŠ Kuchařovice o povolení ředitelského
volna v termínu 29. 3. 2019
Usnesení č. 8 k) zápisu č. 5/2019. ZO bere na vědomí informaci o přerušení provozu ŠD a omezení
provozu MŠ v době velikonočních prázdnin
Usnesení č. 8 l) zápisu č. 5/2019. ZO bere na vědomí termín zápisu do ZŠ a MŠ Kuchařovice. V ZŠ se
koná dne 13. dubna 2019, v MŠ dne 14. 5. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019
Paní starostka přednesla návrh investičních nákladů na rok 2019 včetně nákladů na opravy.
ZO obdrží zpracovaný návrh a jeho schvalování proběhne 27. 3. 2019 na dalším jednání ZO.
Byly vzneseny návrhy např. na nákup stolů na stolní tenis, řešení rozvodu elektrické energie ve VZkuchyňka-přísálí, klimatizace ve VZ, vodní toky- opravy, rozvoj obce- výstavba. Paní starostka dále
informovala, že kamerový systém byl již realizován a také byl zaveden internet v sálu KD. Položení
asfaltu v ulici Okružní je podmíněno zavedením veřejného osvětlení, Za Humny lze uskutečnit ihned
po schválení rozpočtu a po zpracování projektu.
Usnesení č. 8 m) zápisu č. 5/2019. ZO bere na vědomé informace o připravovaném návrhu na
rozpočet obce na rok 2019
Bod č. 11 Závěr
Termín příštího zasedání zastupitelstva je středa 27. 3. 2019 v 17.00 hod na Obecním úřadě
Kuchařovice.
Program jednání: Návrh rozpočtu nárok 2019.

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19:15 hodin.
V Kuchařovicích dne 4.3. 2019
Zapsal:
Simona Groisová ……………………………………………….
Ověřovatelé zápisu:
…………………………………………….
Ing. Aleš Mlejnek

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

……………………………………………
Ing. Jitka Krulová

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

