Výpis ze 6. zasedání zastupitelstva obce
Kuchařovice

Výpis z 6. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne 27. 3. 2019
v zasedací místnosti Obecního úřadu Kuchařovice, 8. května 211
Bod č. 1 Zahájení
Zasedání bylo zahájeno v 17:10 hod a skončeno v 19.45 hod. Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo
přítomno 12 osob, od 17.55 příchod pana Skokana 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,
Miroslav Plaček, Martin Fousek, Petr Fruhvirt, Petr Janda, Aleš Mlejnek, Marek Plaček, Petr Švéda,
Hana Tomanová, Petr Veselý, Jaroslav Skokan- příchod 17.55
Nepřítomní zastupitelé: Simona Groisová, Jitka Krulová (omluveni)
ZO bylo řádně svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kuchařovice i na e-desce a to
od 18.3. 2019 do 27. 3. 2019 včetně.
Bod č. 2. Navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení (doplnění) programu
jednání
Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Usnesení č. 1 a 2 zápisu č 6/2019: Zastupitelstvo schválilo ověřovatele zápisu z jednání ZO č. 6/2019
pana Petra Švédy a pana Ing. Petra Veselého
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 3 Program zasedání, schválení, popř. doplnění programu
Přijato usnesení č. 3 zápisu č 6/2019: ZO schvaluje následující program jednání ZO č. 6/2019:
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Program zasedání
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Rozpočet obce na rok 2019
6. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2020 -2021
7. Závěrečný účet obce za rok 2018
8. Účetní závěrka obce
9. Žádosti, ostatní
10. Diskuse
11. 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 ze dne 20. 3. 2019
Starostka obce přednesla zprávu o činnosti Rady obce za období od minulého zasedání zastupitelstva.
Projednávané body z jednání RO č. 6/2019 ze dne 20.3. 2019
1. Plnění úkolů z RO ze dne 21.2. 2019,
2. Informace o činnosti OU za poslední období
3. KÚ JMK Audit-přezkoumání hospodaření za rok 2018
4. Změna názvu Kulturní, investiční a likvidační komise.
5. Účetní závěrka školy za rok 2018
6. Veřejnoprávní smlouva s městem Znojmem a obcí Kuchařovice o výkonu přenesené
působnosti na úseku přestupků-přestupková komise.
7. Sběrný dvůr – návrh ceny za svoz a za zpracování kompostovatelného odpadu.
8. Smlouva s městem Znojmem o spolufinancování sociálních služeb v síti ORP na rok 2019
9. Smlouva s městem Znojmem o spolufinancování sociálních služeb v síti ORP na rok 2019
10. Rozpočet na rok 2019
11. Ostatní záležitosti, diskuse
Usnesení č. 4 zápisu č. 6 /2019: ZO bere na vědomí informace z jednání RO č. 6/ze dne 20. 3. 2019.
Příchod pana Jaroslava Skokana v 17.55
Bod č. 5 Rozpočet obce na rok 2019
Usnesení č. 5 zápisu č. 6 /2019: ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2019 v členění na paragrafy, včetně
návrhu změny §5212 na § 5213
Hlasování: Pro: 9 Marcela Mašejová, Aleš Kubek, Miroslav Plaček, Martin Fousek, Petr Fruhvirt, Aleš
Mlejnek, Hana Tomanová, Petr Veselý, Jaroslav Skokan
proti: 4 Václav Bajko, Petr Janda, Marek Plaček, Petr Švéda
zdržel se: 0
Hlasování: Pro:9
proti: 4
zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno
Bod č. 6: Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2020 - 2021 – dle přílohy
ZO byl předložen návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2020 - 2021
Přijato usnesení č. 6 zápisu č. 6/2019: ZO schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce na období
2020 - 2021
Hlasování: Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

Bod č. 7 Závěrečný účet obce za rok 2018
Usnesení č. 7 zápisu č. 6 /2019: ZO schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad
Hlasování: Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

Bod č. 8 Účetní závěrka obce
Usnesení 8 zápisu č. 6 /2019 ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2018
Hlasování: Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

Bod č. 9. Žádosti
9 a) Střednědobý výhled obce Kuchařovice s analýzou financí a ratingem
zpracovaná studie L. Tesař

ZO bere na vědomí Střednědobý výhled rozpočtu Kuchařovice s analýzou financí a ratingem
zpracovanou firmou Citifinance
9 b) Zprávu finančního výboru
Usnesení č. 9b) ZO schvaluje Zprávu finančního výboru
Hlasování: Pro: 9
proti: 0
zdržel se:4 Usnesení bylo schváleno
9c) Odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Kuchařovice na rok 2019
Usnesení č. 9b) ZO schvaluje Odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Kuchařovice na rok
2019
Hlasování: Pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno

9 d) Žádost Města Znojma o projednání příspěvku obce do rozpočtu města Znojma pro rok 2019 na
financování terénních sociálních služeb.
Usnesení č. 9d) zápisu č. 6 /2019 ZO obce Kuchařovice schvaluje uzavřít smlouvu mezi městem
Znojmem a obcí Kuchařovice o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP,
ambulantní a pobytové služby pro rok 2019 ve výši 41 896,-Kč
Hlasování: Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno
9e) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Kuchařovice s městem Znojmem o výkonu přenesené
působnosti na úseku přestupků.
Usnesení č. 9e zápisu č. 6/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí
Kuchařovice s městem Znojmem o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků.
Hlasování: Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno
9f) Změna názvu komisí na výbory
Usnesení č. 9f zápisu č. 6/2019 ZO schvaluje přejmenování komisí na výbory. Jedná se o výbor
kulturní, investiční a likvidační.
Hlasování: Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno
9 g) Výkup pozemků pod autobusovou točnou
Usnesení č. 9g zápisu č. 6/2019 ZO schvaluje odkoupení pozemků nacházejících se pod autobusovou
točnou směr Přímětice.
Hlasování: Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno
9 h) Kompostárna – probíhá svoz kompostovatelného odpadu z jiných obcí (Suchohrdly, Dobšice,
Vrbovec) RO navrhuje stanovit cenu za 1tunu komp. odpadu na 300,-Kč
Usnesení č. 9h zápisu č. 6/2019 ZO schvaluje cenu 300,-Kč/1tunu kompostovatelného odpadu pro
cizí dodavatele. Pro občany obce Kuchařovice je svoz bezplatný.
Hlasování: Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0 Usnesení bylo schváleno
9 ch) likvidační výbor do 15. 4. 2019 provést likvidaci vyřazeného majetku.
ZO ukládá předsedovi LV provézt likvidaci vyřazeného majetku do 15.4. 2019

Bod č. 10. Diskuse, usnesení

Starostka p.Mašejová
•

Masopust, dětský karneval-poděkování všem, kteří se podíleli na realizaci masopustu.
průvodu, přípravě tomboly, členům kulturní komise. P. Groisové a Klempové za nácvik
programu s dětmi, p. Krulové za tombolu.

•

Dopravní policie-dne 22.3. 2019 proběhla schůzka členů ZO obce a zástupců dopravní police
Znojmo. Proběhla prohlídka všech problematických míst v obci, byly dány návrhy na řešení
dopravní situace v obci-žluté čáry vyznačující vymezení prostoru ke stání, přednost zprava a
omezení rychlosti v obci. Vypracovat projekt, který bude předložen ke schválení dopravní
policii ve Znojmě.

•

Okružní řešení souhlasů s parcelací pozemků.

•

Divadlo Želetice- 40 lístků na pozvání pana ředitele ZŠ (bylo projednáno na jednání kulturní
komise v prosinci 2018). ještě 18 míst

•

Lesní hospodářství jednání s panem Matějkou, ohledně ošetření soukromých lesů a likvidace
stromů po napadení kůrovcem.

•

Výstava vín-skleničky, koštýře, hudba, vstupenky ponechat za stejnou cenu, vzorky. Přípravný
výbor. Degustační komise.

•

Čarodějnice-kulturní komise

•

Kniha -tiskárna obec Vranov

•

Klimatizace -řešit foliemi a další návrh od firmy H+M

p. Pavel Florian
•

výkup pozemků např. ulice Nad Rybníkem

•

neuklizené pokácené stromy u potoka

•

likvidace rákosu a rybníka

•

vyčištění žlabů v silnici U Kolečka, Větrná

p. Petr Švéda
•

řešení úklidu ve VZ po víkendových akcích (zabezpečení brigádníků)

p. Petr Janda
•

Předat poděkování paní Trilcové za zpracování podkladů k Finanční analýze provedenou firmou
Citifinance

Bod č. 11 Závěr

Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19:45 hodin.
V Kuchařovicích dne 2.4. 2019
Zapsal:
Ing. Hana Tomanová ……………………………………………….
Ověřovatelé zápisu:

…………………………………………….
Petr Švéda

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

……………………………………………
Ing. Petr Veselý

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

