9. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice

Výpis z 9. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne
26. 8. 2019 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kuchařovice, 8. května 211

Bod č. 3 Program zasedání, schválení, popř. doplnění programu
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Program zasedání
4. Zpráva o činnosti rady obce ze dne 17. 7. a 13. 8. 2019
5. Rozpočtové opatření č. 4
6. Žádosti, ostatní
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva obce:
Pro: 10
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 17.7. a 13.8. 2019
Projednávané body z jednání RO č. 6 a 7/2019 obdrželi všichni zastupitelé v písemné podobě předem
k pročtení. Starostka obce přednesla zprávy o činnosti Rady obce.
Program RO ze dne 17.7. 2019
• Informace o činnosti OU od posledního zasedání rady
• Rozpočtové opatření č. 3
• Žádost o pronájem parcel
• Žádost o povolení užívání části pozemku na parcele č. 541 v k. obce Kuchařovice parc. č.
1150/28 (ostatní plocha 249 m2) a parc. č 1153/12 (zahrada 356 m2) v oblasti Horní Leska
• Žádost Nakladatelství s.r.o o spolupráci při vydání omalovánek na téma správné chování
• Návrh na zpracování sadových úprav v lokalitě ,, Za rybníkem v Kuchařovicích,,
• Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Souhlas
s umístněním distribučního zařízení. Kuchařovice Sumek NN příp.
• Zpráva o uplatňování Územního plánu Kuchařovice za období 05/2015až 05/2019
• Plán rozvoje sportu
• Kulturní akce
Program RO ze dne 26.8. 2019
• Informace o činnosti OU od posledního zasedání rady, včetně provedených oprav
• Uzavření smlouvy o dílo s firmou F.R.Z. agency. s.r.o na zhotovení díla publikace pro obec
Kuchařovice.
• Řád veřejného pohřebiště obce Kuchařovice

•
•
•
•
•
•
•

Návrh na navýšení ceny nájmu za užívání zahrad
Žádost ZŠ a MŠ Kuchařovice o schválení uvolnění rezervního a investičního fondu
Žádost o stanovisko k vrtu pro tepelné čerpadlo
nabídka firmy Golden Orange na propagaci v průvodci Letem světem Znojemskem 2020.
Nabídka na úpravu polní cesty směr Kuchařovice oblast Dolina od firmy Colas
Nabídka Monety na zřízení jednorázového termínovaného vkladu pro obce
Oznámení o zahájení opravy havarijního stavu zaklenutí obecní struhy na ulici Okružní před
rodinným domem
• Cenová nabídka provedení dopravní studie
• Kulturní akce v měsíci září
Usnesení č. 4 zápisu č. 9/2019: ZO bere na vědomí informace z jednání RO č. 11. a 12

Bod č. 5 Rozpočtové opatření č. 4
Starostka obce přednesla rozpočtové opatření č. 4. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4 bylo
schváleno bez připomínek
Hlasování: Pro: 11
Usnesení bylo schváleno

proti: 0

zdržel se: 0

Bod č. 6 Žádosti
Bod č. 6a/ Smlouva č. 1030054516/001 s obcí Kuchařovice a E.ON Distribuce, a. s o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene Kuchařovice Tunka: NN přípojka kab. smyčka
Usnesení č. 6 a) zápisu č. 9 /2019: ZO schvaluje výše uvedený návrh dle přílohy
Hlasování: Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 6b) Smlouva č. 1030048088/002 Smlouva mezi obcí Kuchařovice a E.ON Distribuce, a.s.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Kuchařovice Sumek: NN případné rozšíření
DS.
Usnesení č. 6 b) zápisu č. 9 /2019: ZO schvaluje výše uvedený návrh dle přílohy
Hlasování: Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 6c) zápisu č. 9/2019 Zpráva o uplatňování Územního plánu Kuchařovice za období 05/2015 –
05/2019Usnesení č. 6c/ 2019 ZO Kuchařovice ve smyslu § 55 odst. 1 ve spojení s § 47 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále, též ,,stavební zákon“) schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Kuchařovice za období
05/2015-05/2019
Hlasování: Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno

Bod č. 6d) Žádost obce Suchohrdly o vzdání se vlastnického práva k pozemku par. č. 991
Tato parcela č. 991 o výměře 329 m² se nachází na kat. území obce Suchohrdly, vlastnické právo je
duplicitní s obcí Kuchařovice. Pozemek je využíván jako obecní komunikace. Obec Suchohrdly žádá o
vzdání se vlastnického práva na tuto část komunikace. ZO obce schválilo žádost obce Suchohrdly o
vzdání se vlastnického práva k pozemku parc. číslo 991 o výměře 329 m² ve prospěch obce Suchohrdly,
která je na katastr. území obce Suchohrdly

Hlasování: Pro: 11
Usnesení bylo schváleno

proti: 0

zdržel se: 1

Bod č. 6e) Informace o schválení navýšení kapacity ŠD při ZŠ a MŠ Kuchařovice od 1. 9. 2019 z 30 na
40 žáků. ZO bere na vědomí informace starostky obce o schválení navýšení kapacity ŠD.

Bod č. 6f) Návrh na vystoupení ze spolku Znojemský regionální rozvoj o. p. s nadace pro podporu
cestovního ruchu. Obec je nově členem spolku Znojmo region, který stejně jako navrhovaný spolek,
propaguje cestovní ruch. Vzhledem k tomu, že obec Kuchařovice nemá možnosti turistického vyžití, je
členství obce v tomto spolku bezpředmětné.
Usnesení č. 6f) ZO obce Kuchařovice schválilo vystoupení obce Kuchařovice, jakožto člena ze
společnosti Znojemský regionální rozvoj o. p. s k datu od 1. 1. 2020 a to dle smluvních podmínek dle
zakládající listiny.
Hlasování: Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 7. Diskuse, Usnesení
Starostka obce:
•
•
•
p. Janda
•
•
•

Přetrvávající úkoly z minulého zasedání ZO: kontrolní výbor provedení kontroly, včetně zápisu
Požádala zastupitele obce o podání návrhu na program k výročí 800 letům obce, které bude v
roce 2020. Termín 19. a 20. 6. 2020
Informovala ZO o přípravě Václavského posvícení.

Dotaz na povolení umístnění stavby základnové stanice firmy České telekomunikační
infrastruktury na věž REIME
K projektu sadových úprav v lokalitě ,, Za rybníkem v Kuchařovicích,, vznesl námitku proti
tomuto projektu. Nezařazuje ho mezi priority obce, včetně vysoké ceny.
Dotaz na počty žáků do první třídy v novém školním roce

p. Bajko
• Stížnost na znečištění komunikace v ulici Okružní po orbě pole.
• Dotaz na celkový počty žáků ve škole
p. Krulová
• Dotaz na stav starého hřiště
p. Florian
•
•
•

Havarijní stav břehu vodní nádrže V Zahradách
Způsob zálivky trávníků v obci
Nepovolené uskladnění dřeva a ostatního materiálu na obecním pozemku v části za objektem
fi. Renov
• Nepořádek u odpočívadla u malého lesíka
p. Fruhvirt
•

Podal finanční návrh na zbudování elektrické přípojky na starém hřišti.

Bod č. 7 Závěr
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 20.00 hodin.
Zapsal:

V Kuchařovicích dne 27. 8. 2019

Ing Hana Tomanová
……………………………………………….
Ověřovatelé zápisu:

…………………………………………….
Petr Fruhvirt

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

……………………………………………
Ing. Václav Bajko

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

