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Bod č. 5a /8/2019 Žádost města Znojma o podporu záměru města Znojma vybudovat krytý bazén.
Usnesení č. 5a/8/2019 ZO Kuchařovice vyjadřuje plnou podporu záměru města Znojma vybudovat
krytý bazén v k.ú. Znojmo-Louka, ve Znojmě.
Hlasování: Pro: 10

proti: 0

zdržel se:0

Usnesení č. 5a) usnesení bylo schválen
Bod č. 5b/8/2019 Žádost fir. Stemak Energy s. r. o Pražská 7, Znojmo na pořízení změny Územního
plánu Kuchařovice
Usnesení č. 5 b) zápisu č. 8 /2019: ZO posoudilo žádost firmy Stemak Energy s. r. o a rozhodlo o
nevhodnosti navrhované změny územního plánu pro obec Kuchařovice a vyslovilo nesouhlas
s pořízením této změny.
Hlasování: Pro: 11
Usnesení bylo schváleno

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 5c/8/2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, žádost fi. AQUAPROJEKT CZ povolení
stavby vodního díla Sídliště rodinných a bytových domů-Křivánky-dešťová kanalizace
ZO Kuchařovice bere na vědomí veřejnou vyhlášku MÚ OŽP o zahájení vodoprávního řízení

Bod č. 5d/8/2019 Zrušení svazku DSO Znojemsko a jmenování likvidátora svazku
V rámci ukončení svazku DSO Znojemsko k 30.6. 2019 navrhuje ZO zrušit svazek s likvidací a jmenovat
likvidátora
Usnesení č. 5 d) zápisu č. 8 /2019: ZO obce schvaluje zrušení svazku DSO Znojemsko s likvidací k 3.6.
2019 a jmenovat likvidátora svazku
Hlasování: Pro: 11
Usnesení bylo schváleno

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 5e/8/2019 Delegování jako zástupce za obec Kuchařovice pana Petra Jandy a Marcelu
Mašejovou do valných hromad DSO Rekultivace skládka Kuchařovice
Usnesení č. 5 e) zápisu č. 8 /2019: ZO schvaluje pana Petra Jandu a starostku obce Marcelu
Mašejovou delegovat na valné hromady svazku DSO Rekultivace skládka Kuchařovice
Hlasování: Pro: 11
Usnesení bylo schváleno

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č.5 f/8/2019 Přehodnocení majetkového vypořádání pozemků pod rekultivovanou skládkou
Kuchařovice.
Valná hromada DSO Rekultivace skládka Kuchařovice doporučila ZO přehodnotit původní rozhodnutí
vypořádání pozemků pod skládkou Kuchařovice. ZO Kuchařovice na svém jednání z 11.6. 2018
schválilo v usnesení č. 6b/28/2018 odkup pozemků a v bodě 6c směnu pozemků. Valná hromada
DSO Rekultivace skládka Kuchařovice ze dne 30. 5.2019 doporučila pouze odkup pozemků ve výši
stanovené znaleckým posudkem.
Usnesení č. 5f. ZO revokuje rozhodnutí ZO Kuchařovice ze dne 11.6. 2018 zápis č 28/6c/2018 a
schvaluje vypořádat pozemky pod rekultivovanou skládkou Kuchařovice formou odkoupení
pozemků za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Hlasování: Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č.5 g /8/2019 žádost pana Bajka o opravu komunikace na ulici Okružní
Paní starostka informovala, že ul. Okružní se bude opravovat v nejbližší době. Bude srovnán povrch
a zaválcován štěrkový materiál. Kompletní povrchové úpravy v této ulici nejdou uskutečnit, a to z
důvodů: podle posledního zaměření pozemků zasahuje v některých místech silnice do soukromých
pozemků, dále v této ulici bude v nejbližší době probíhat výstavba nových obytných domů.
Usnesení č. 5g ZO bere na vědomí informaci starostky obce o dalším postupu úpravy komunikace
Okružní ulice
Bod č. 5h/8/2019 Oznámení o uzavření provozu školní družiny, školní jídelny a mateřské školy.
Ředitelka školy oznámila uzavření ŠD v době od 1.7. do 30.8. ŠJ od 22.7. do 9.8. a MŠ od 1.7 do 9.8.
2019
Usnesení č. 5h) ZO bere na vědomí zprávu ředitelky školy o uzavření provozu ZŠ a MŠ Kuchařovice
Bod č. 5 ch/8/2019 Rozhodnutí KÚ JMK – Souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Znojmem a obcí Kuchařovice. Orgány města Znojma budou vykonávat přenesenou působnost o
odpovědnosti za přestupky.
Starostka obce dále oznámila, že k datu nabytí právní moci končí činnost přestupkové komise. Veškeré
materiály, včetně zahájených řízení, byly předány městu Znojmu.
Usnesení č. 5 ch /8/2019 ZO bere na vědomí rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní smlouvy a
ukončení činnosti přestupkové komise obce.

Bod č. 5i Oznámení KÚ JMK o neschválení dotace na Podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů
na Zateplení a rekonstrukci mezipater věže požární zbrojnice Kuchařovice.
ZO bere na vědomí informaci o neschválení dotace
Bod č. 5j/8/2019 Oznámení o neschválení dotace 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. Starostka obce informovala o neschválení dotace na hřiště.
Záměr vybudovat hřiště nebude v tomto roce realizován.
Usnesení č. 5j/ ZO bere na vědomí informaci o neschválení dotace na Workoutové hřiště.
Bod č. 5k 8/2019 Grantový program ŠKODA STROMKY Nadace rozvoj občanské společnosti.
Obec Kuchařovice požádala o poskytnutí nadačního příspěvku na vysázení aleje stromů podél cesty k
Meteorologické stanici. Projekt nese název ,,Návrat třešní -alej plodů pro pocestné a pro potěšení.“
Obci Kuchařovice byl poskytnut grant ve výši 9 500,- Kč na zakoupení ovocných stromků.

Usnesení: ZO bere na vědomí informaci a poskytnutí nadačního příspěvku Grantový program
ŠKODA STROMKY doba realizace 1.9. do 31.12. 2019
Bod č.5l/8/2019 Podání žádosti na MěÚ odbor dopravy na stanovení místní úpravy provozu v obci.
ZO bylo informováno o podání žádosti na úpravu provozu v obci. V rámci této úpravy bude řešeno
vodorovné dopravní značení, omezení stání v ul. 8. května, posunutí značky označující začátek obce.
Omezení rychlosti v ulici Větrný, Na Výhon, U kolečka a ul. Znojemskou bude předmětem dalšího
jednání.
Usnesení ZO bere na vědomí informace starostky obce o podání žádosti na úpravu provozu v obci.
Bod č. 5m/8/2019 Výkup pozemků Točna Kuchařovice
Starostka obce informovala o postupu při výkupu pozemků, od majitelů jejíchž pozemky jsou
v exekuci. Byl navázán kontakt s exekutory.
ZO bere na vědomí informaci o postupu při dražbě pozemků
Bod č. 5n/8/2019 Návrh na zhotovení knihy k 800 letům obce Kuchařovice. Výběr zhotovitele.
Dle průzkumu a nabídky na zpracování publikace o obci Kuchařovice byla ze tří nabídek navržena
firma F.R.Z. agency s.r.o. Tato firma byla vybrána na základě dlouholetých zkušeností s tvorbou
publikací.
Usnesení č. 5n/ ZO obce schválilo zadat zakázku na zpracování a tisk publikace knihy ke 800 letům
obce Kuchařovice firmě F.R. Z. s. r. o Brno. Termín zhotovení do konce května roku 2020.
Hlasování: Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 5o/8/2019 Návrh na nákup příkopového ramene na sekání trávy Green SHARK 400
Starostka obce navrhla ZO pořídit pro obec příkopové rameno na sekání trávy. Obec seče trávu pouze
pomocí křovinořezů. V rámci zrychlení sečení, dostupnosti v nerovném terénu, bezpečnosti práce a
šetření byl podán návrh na pořízení příkopového ramene od firmy Macháček.
Usnesení č. 5o/ ZO obce schvaluje pořízení příkopového ramene Green SHARK 400 od firmy
Macháček Drnholec.
Hlasování: Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 5p/8/2019 Informace starostky obce o plánovaných opravách a přípravě podkladů k dotacím.
Připravují se podklady k dotacím na komunikace, výstavbu, opravu hřbitova, vodních toků, opravy MŠ
a ŠJ.
ZO bere na vědomí informaci starostky obce o připravovaných přípravách k dotacím.
Bod č.6 Diskuse, Usnesení
Starostka obce:
•

Poděkovala SDH Kuchařovice za organizaci a realizaci oslav ke 120, výročí založení SDH
Kuchařovice, ocenila zvládnutí veškerých příprav, včetně realizace třídenního programu a
pomoci SDH na zásahu při kalamitě hromadného uhynu ryb v hladovském rybníku. Největší
podíl na uskutečnění a realizaci programu měl p. Fousek Martin a Aleš Kubek. Požádala
starostu SDH Kuchařovice, aby předal všem hasičům poděkování starostky obce za pomoc při
odstranění havarijního stavu na rybníku a za aktivní pomoc a zapojení do realizace oslav ke
120 letům SDH Kuchařovice.

•

Poděkování za realizace dětského dne, setkání se seniory a vítáním občánků. Všechny akce se
zdařily, prozatím máme pouze kladnou odezvu.

•

Informovala, že je nutné pořídit skleněné a nerezové nádoby na uskladnění vína zbylého
s Výstavy vín.

•

Požádala předsedu kontrolního výboru a provedení kontroly, včetně zápisu

•

Zpravodaj-požádala o zaslání příspěvků do červnového zpravodaje

•

Požádala zastupitele obce o podání návrhu na program k výročí 800. letům obce, které bude
v roce 2020. Navrhovaný termín 19. a 20. 6. 2020

p. Fruhvirt
•

Zbudování elektrické přípojky na starém hřišti-důvod konání akcí-osvětlení, ozvučení. Pan
Fruvirt vypracuje studii + kalkulaci

p. Švéda
•

v rámci dotací zažádat o multifunkční hřiště.

Bod č. 7 Závěr
Paní starostka popřála všem pěknou dovolenou. Zastupitelstvo obce se bude konat v druhé polovině
měsíce srpna. Nebo na začátku září.
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19. 30 hodin.
V Kuchařovicích dne 19. 6. 2019
Zapsal:
Aleš Kubek

……………………………………………….
Ověřovatelé zápisu:

…………………………………………….
Jaroslav Skokan

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

……………………………………………
Martin Fousek

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

