7. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice

Výpis z 7. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne
6.5. 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kuchařovice, 8. května 211
Bod č. 1 Zahájení
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod a skončeno v 19.30 hod. Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo
přítomno 11 osob, od 18.35 12 osob příchod pana Švédy, 3 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), Martin Fousek,
Petr Fruhvirt, Petr Janda, Aleš Mlejnek, Marek Plaček, Petr Švéda, Hana Tomanová, Petr Veselý,
Jaroslav Skokan, Jitka Krulová
Nepřítomní zastupitelé: Václav Bajko, Miroslav Plaček, Simona Groisová-omluveni
p. Švéda příchod: 18:35
ZO bylo řádně svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kuchařovice i na e-desce a to
od 26.4. 2019 do 6.5. 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 p. Jitka Krulová
Řídící jednání vyzval členy ZO k přednesení návrhů na ověřovatele zápisu. Ověřovateli zápisu byli
navrženi pan Petr Janda a slečna Hana Tomanová
Usnesení č. 1 a 2 zápisu č 7/2019: Zastupitelstvo schválilo ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 7/2019
pana
Hlasování
Pro: 11
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. 6/2019 ze dne 27.3. 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. 7/2019, který zastupitelé obdrželi předem v písemné formě.
Řídící jednání seznámil členy ZO s návrhem programu jednání ZO č. 7/2019.
Přijato usnesení č. 3 zápisu č 7/2019: ZO schvaluje následující program jednání ZO č. 7/2019:
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Program zasedání

4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Žádosti, ostatní
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 11
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 29. 4. 2019
Starostka obce přednesla zprávu o činnosti Rady obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
Projednávané body z jednání RO č. 7/2019 ze dne 29.4. 2019 obdrželi všichni zastupitelé v písemné
podobě předem k pročtení.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informace o činnosti OU, včetně zaměstnanců obce
Závěry z jednání valné hromady DSO Znojemsko
Žádost o prodej pozemku v k. ú Kuchařovice
Informace o proběhlé kontrole OSSZ
Zplnomocnění zástupce za obec Kuchařovice na XVII sněmu Svazu měst a obcí
Návrh na prodej dřeva v obecním lese
Doprava- návrh na značení v obci firmou Urbania
Podání žádosti z Grandu Škoda na výsadbu ovocné aleje
Žádosti
Kulturní akce
Ostatní záležitosti, diskuse
Závěr

Usnesení č. 4 zápisu č. 7 /2019: ZO bere na vědomí informace z jednání RO č. 7/ze dne 29.4. 2019.

Bod č. 5 Žádosti
Bod č. 5a Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON Kuchařovice
Bod č. 5a /zápisu č. 7/2019 Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON Kuchařovice - NN přip. Rozš. DS
kabelové vedení pojistková skříň. Dle přílohy
Usnesení č. 5 a) zápisu č. 7 /2019: ZO schvaluje výše uvedený návrh dle přílohy
Hlasování: Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 5b Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON Znojmo
Bod č. 5b/zápisu č. 7/2019 Smlouva o zřízení věcného břemene E-ON Znojmo připojení k DSNN
kabelové vedení NN dle přílohy
Usnesení č. 5 a) zápisu č. 7 /2019: ZO schvaluje výše uvedený návrh dle přílohy
Hlasování: Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno

Bod č. 5c Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného řemene
Usnesení č. 5 c) zápisu č. 7 /2019: ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene Znojmo, K 4124/2 připojení k DSNN dle přílohy
Hlasování: Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 5d Rozpočtové opatření č.1
Usnesení č. 5 d) zápisu č. 7 /2019: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 bez připomínek
Hlasování: Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 5e Zařazení dlouhodobého majetku do užívání Venkovní kamerový systém
Usnesení č. 5 e) zápisu č. 7 /2019: ZO schvaluje zařazení Venkovního kamerového systému na budova
Víceúčelového zařízení obce Kuchařovice za pořizovací cenu 65 269,-Kč do dlouhodobého majetku
obce Kuchařovice do užívání.
Hlasování: Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 5f Zařazení dlouhodobého majetku do užívání Protisluneční folie okna
Usnesení č. 5 f) zápisu č. 7 /2019: ZO schvaluje zařazení Protislunečních okenních folií na okna budovy
Víceúčelového zařízení obce Kuchařovice za pořizovací cenu 64 639,41Kč do dlouhodobého majetku
obce Kuchařovice do užívání.
Hlasování: Pro: 12
proti:
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 5g Žádost pana o prodej p. č. 344/13 o výměře 12 m2
Usnesení č. 5 g) zápisu č. 7 /2019: ZO revokuje usnesení ZO č. 8b zápisu č. 4/2019 ze dne prodej
pozemku p. č. 344/1 a schvaluje prodej pozemku p. č. 344/13 o výměře 12 m2 za cenu 386 Kč/m2
Hlasování: Pro: 12
proti:
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 5h Žádost o prodej p. č. 344/13 o výměře 1 m2
Usnesení č. 5 g) zápisu č. 7 /2019: ZO revokuje usnesení ZO č. 9c zápisu č. 3/2019 ze dne 12.12. 2018
prodej pozemku p. č. 344/1 o výměře 0,12 m2 a schvaluje prodej pozemku č. 344/14 o výměře 1 m2
za cenu 386 Kč/m2
Hlasování: Pro: 12
proti:
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 5h Návrh na ukončení DSO Znojemsko k 30.6. 2019
Valná hromada DSO Znojemsko, která proběhla dne 17.4. 2019 navrhla ukončení činnosti
a zrušení svazku DSO Znojemsko ke dni 30.6. 2019. Členové svazku se dohodli, že akce plánované
svazkem Dopravní dny pro ZŠ a MŠ budou nadále realizovat ve vzájemné spolupráci. V roce 2019 se
uskuteční ve dnech 18. a 19. září.
Usnesení č. 5 h) zápisu č. 7 /2019: ZO schvaluje rozhodnutí valné hromady DS Znojemsko o zrušení
svazku a ukončení činnosti k datu 30.6. 2019.
Hlasování: Pro: 12
proti:
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno

Bod č. 5i Prodej dřeva v obecním lese
V rámci zrychlení odstranění uschlých a napadených stromů kůrovcem navrhuje starosta obce
samovýrobu. Nabídnout občanům k vlastnímu zpracování na základě smlouvy. Návrh ceny 100 Kč za
m3. Kácení suchých porostů lze po celý rok.
Usnesení č. 5 i) zápisu č. 7 /2019: ZO schvaluje samovýrobu-těžbu suchých stromů v obecním lese za
cenu 100 Kč/m3
Hlasování: Pro: 12
proti:
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 5j Strategie rozvoje obce Kuchařovice na roky 2019 až 2030
Usnesení č. 5 j) zápisu č. 7 /2019: ZO schvaluje Strategii rozvoje obce Kuchařovice na roky 2019 až
2030
Hlasování: Pro: 12
proti:
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 5k Zpráva Likvidačního výboru o proběhlé kontrole
Usnesení č. 5 k) zápisu č. 7 /2019: ZO bere na vědomí zprávu likvidační komise
Bod č. 5l Zpráva z jednání Investičního výboru
Zprávu z investičního výboru přednesla p. starostka. Viz zápis. Bude se řešit rozšíření parkovacích míst
u hřbitova, oprava chodníku na ulici Okružní u pana Grosbergera, oprava WC ve školní jídelně,
osvětlení v ulicích Za Humny a Okružní, Projekt Větrná II.
Usnesení č. 5 l) zápisu č. 7 /2019: ZO bere na vědomí zprávu investičního výboru.
Bod č. 5 m) Návrh na navýšení poplatku za úklid ve VZ
p. Mlejnek A. podal návrh na navýšení poplatku za úklid ve VZ obce z částky 1000,- Kč na 1 500,-Kč
a to s platností od 1.7. 2019
Usnesení č. 5 m) zápisu č. 7 /2019: ZO schvaluje navýšení poplatku za úklid ve VZ z 1000,- na 1500,- Kč
a o d 1.7. 2019
Hlasování: Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 5 n) Dokument Střednědobý výhled rozpočtu
P. Janda navázal na dokument Střednědobý výhled rozpočtu Kuchařovic s analýzou financí a ratingem
vypracovaný panem Tesařem pro obec Kuchařovice. Požadoval odhlasování v ZO některých pravidel z
bodů analýzy z pravidel rozpočtu pro stabilitu financí samosprávy jako samostatné doporučení.
a) zajištění v rozpočtu provozního salda + opravy alespoň 4 mil. Kč
b) dodržet bezpečný strop zůstatku dlouhodobých úvěrů do 30 mil. Kč. ZO projednalo tento návrh.
Usnesení č. 5n) ZO neschválilo návrh p. Jandy odhlasovat jako samostatné body některá doporučení
ze Střednědobého výhledu rozpočtu-pravidla rozpočtu pro stabilitu financí samosprávy (zajištění v
rozpočtu provozního salda + opravy alespoň 4 mil. Kč, dodržet bezpečný strop zůstatku dlouhodobých
úvěrů do 30 mil. Kč).
Hlasování: Pro:4 (Janda, Švéda, Krulová, Plaček Marek)
proti: 8 (Mašejová, Kubek, Veselý, Tomanová, Skokan, Fousek, Fruhvirt, Mlejnek)
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno

Bod č. 5o) Dopravní značení v obci
Paní starostka předložila návrh na značení v obci firmou Urbania. Dopravní značení se týká ulic 8.
května, Větrná, Na Výhon, Na Hladově, Prostřední, Úzká. Omezení rychlosti je nutné řešit dopravním
značením, popř. doplnit obecní vyhláškou. Ulice Znojemská bude řešena samostatně.
Dlouze bylo zastupiteli diskutováno zejména značení omezení rychlosti a vjezdu těžkých aut v ulicích U
Kolečka, Větrná a na návrh pana Jandy i ulice Nad Rybníkem. Zastupitelé souhlasí s navrženým
značením pro střed obce a žlutým značením. Značení pro omezení rychlosti postupují na další zasedání
zastupitelstva a pověřují paní starostku zjištěním podmínek a cen pro umístění retardérů.
Usnesení č. 5 o) zápisu č. 7 /2019: ZO schvaluje žluté značení a dopravní značení ve středu obce dle
návrhu.
Hlasování: Pro: 12
proti:
Usnesení bylo schváleno

zdržel se: 0

Bod č. 5p) Návrh zpracování Kroniky obce za rok 2015 vypracovanou paní Táňou Plichtovou
Usnesení č. 5 p) zápisu č. 7 /2019: ZO schvaluje návrh kroniky obce za rok 2015 bez připomínek
Hlasování: Pro: 12
proti:
Usnesení bylo schváleno

zdržel se: 0

Bod č.6 Diskuse, Usnesení
Starostka p. Mašejová
Pálení čarodějnic, Výstava vín, Mše se svěcením hasičského auta -poděkování všem, kteří se podíleli na
organizaci těchto kulturních akcí.
26.5. – Setkání se seniory v sále víceúčelového zařízení
2.6. – Dětský den
9.6. – Vítání občánků
p. Švéda - oprava poškozené stěny na VZ
p. Florian - údržba povrchu ve vodních struhách, odklizení, postřiky herbicidy
p. Janda – remízek pod obchvatem – navrhuje umístit ceduli (skládka pod pokutou)

Bod č. 7 Závěr
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19.30 hodin.
V Kuchařovicích dne 6. 5. 2019
Zapsala:
……………………………………………….
Ing. Jitka Krulová
Ověřovatelé zápisu:
………………………………………….
Mgr. Petr Janda

……………………………………………
Ing. Hana Tomanová

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

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

