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ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM ZASEDÁNÍ ZE DNE 11. 12. 2019 SCHVÁLILO A PROJEDNALO:
SCHVÁLILO:
Rozpočtové provizorium obce na rok 2020
rozpočtové opatření č. 9
obecně závazné vyhlášky obce:
č.3/2019 o místním poplatku za psy
č.4/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu
c) č.5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
• vnitřní směrnici pro evidenci veřejných zakázek a
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí
Kuchařovice
• odpisový plán ZŠ a MŠ Kuchařovice na rok 2020
• návrhy na uzavření smluv o budoucích smlouvách o
zřízení věcných břemen-umístnění distribučních
zařízení Kuchařovice NN příp. kab. svod do SS, DS
kabelové vedení, přípojková skříň a VN přip. kabelové
smyčky
•
•
•
a)
b)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zápis z jednání finančního výboru obce Kuchařovice
žádost města Znojma o spolufinancování sociálních
služeb v Síti sociálních služeb ORP Znojmo pro rok
2020 v procentuální výši
ZO zvolilo Mgr. Jaroslava Krula za nového člena do
likvidační komise a do valných hromad DSO
Rekultivace skládka Kuchařovice
odměnu pro nového člena ZO Mgr. J. Krula
NESCHVÁLILO:
Navýšení daní z nemovitých věcí
navýšení odměn členům zastupitelstva od 1. 1. 2020
VZALO NA VĚDOMÍ
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Kuchařovice za období od 1. ledna 2019 do 30. září
2019.
Návrh plán kulturních akcí na rok 2020
návrh rozpočtu na rok 2020
plán inventur za rok 2019.

CO JE NOVÉHO V NAŠÍ OBCI

Naši stálí a věrní
čtenáři
KNIHOVNY
obdrželi
pod
stromeček
vánoční
dárek-nový
interiér
Obecní
knihovny.
Nejprve byly vyřazeny
staré knihy. Poté
následovala výměna
nového
topení
a
osvětlení. Stěny a
regály se natřely a vymalovaly zářivými barvami, na
zem položil nový koberec. Nakonec zbývalo jen
dokoupit křesla, stolek a nový psací stůl pro paní
Kavanovou, která si za dlouholetou práci v naší
knihovně, zaslouží pracovat v pěkném prostředí. Přijďte
a uvidíte. Otevřeno je každé úterý od 16.00 do 18.00
hodin.

SBĚRNÉ MÍSTO NA SMĚSNÝ ODPAD NA STARÉM
HŘIŠTI SE POSUNUL o pár metrů dál a zároveň se na
jeho původním místě vytvořil nový prostor na
parkování vozidel. Ještě nás čeká zpevnění povrchu na
místě, kde původně kontejnery stály a už se sem
mohou přesunout další vozidla.

INFORMACE PRO OBČANY
• OBECNÍ LES-MOŽNOST SAMOVÝROBY DŘEVA
Nadále mají občané možnost žádat o těžbu dřeva v Obecním lese. Obecní úřad vystaví žadatelům smlouvu a povolení
k samovýrobě a vjezdu do lesa. Poté se vyznačí místo těžby a po ukončení se vytěžené dřevo podle skutečnosti zaplatí
na OÚ. Cena je stanovena na 100 Kč za m³.
Upozorňuje soukromé vlastníky lesa, že dle zákona mají povinnost se o les starat. Odstranit spadené a uschlé stromy.
Zároveň zabezpečit novou výsadbu, na kterou lze čerpat finanční zdroje ze státních dotací.
• POPLATKY V ROCE 2020
V letošním roce činí poplatek za komunální odpad na jednu osobu a rok stále 500,-Kč. Rodiny s dětmi mohou zažádat o
osvobození od tohoto poplatku. Týká se to třetího a dalšího nezaopatřeného dítěte žijícího ve společné domácnosti. Toto
osvobození od poplatku se týká i osob, které se v příslušném roce celoročně zdržují v zahraničí nebo mimo obec a osoby,
které jsou umístěny v domově pro seniory. K osvobození od poplatku je však nutné co nejdříve podat písemnou žádost.
Vlastník nemovitosti, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu, je povinen zaplatit jednorázový poplatek za dům 500,Kč.
Za psy: za prvního 100,-Kč, za druhého a dalšího psa je částka 300,-Kč
Dále se vybírají poplatky za nájem hrobových míst a užívání nebo pronájem veřejného prostranství.
Poplatky je nutné uhradit do 30. 6. 2020, buď hotově v kanceláři OÚ, nebo převodem na účet:1387596359/0800.
Do variabilního symbolu uveďte číslo popisné vašeho domu.
• TELEFONNÍ KABELY, KTERÉ JIŽ NEPLNÍ SVOU FUNKCI-připomínáme a přidáváme návod na odstranění
Vede k vašemu domu telefonní kabel, který již neplní svůj účel? Nemáte již pevnou linku. Chcete ho nechat odstranit?
Tak to musíte jakožto majitel nemovitosti o to písemně zažádat. Žádost se podává přes internetové stránky na
www.Cetin.cz na spodní straně těchto stránek naleznete odkaz na KONTAKTY. Po otevření pokračujte na odkaz
PODNĚTY A POŽADAVKY VEŘEJNOSTI, dále se zobrazí dotaz z JAKÉ OBLASTI MÁTE DOTAZ, zadejte SÍTĚ A
TECHNOLOGIE. Rozbalí se vám UPŘESNIT DOTAZ, zadejte PŘELOŽENÍ A ÚPRAVA TELEFONNÍHO ZAŘÍZENÍ. Důvod
žádosti je odstranění nefunkčního kabelu. Vyplníte dotazník o odešlete.
• SRAZ RODÁKŮ A 800 LET OBCE 20.-21. 6.
Kdy přesně se na území dnešních Kuchařovic usídlili lidé, se asi nikdy nedozvíme, ale co přesně víme, je ta skutečnost,
že první písemná zmínka o Kuchařovicích byla zapsána v roce 1220. V tomto roce tomu tedy bude 800 let. Při této
příležitosti chystáme dvoudenní oslavy, jejíchž součástí bude i sraz rodáků. Poněvadž nemáme na tyto občany kontakt,
žádáme tímto o předání této informace, včetně pozvání, všem vašim příbuzným, známým, kamarádům - rodákům obce,
popřípadě předejte adresu na OÚ a my jim zašleme písemnou pozvánku. Podrobný program bude zveřejněn do poloviny
měsíce února na webových stránkách obce. Součástí programu bude i výstava tzv. retro předmětů, které se používaly
v minulých letech v našich domácnostech (nádobí, elektronické přístroje, obrazy, fotky, pohlednice atd.). V případě, že
takovýto předmět vlastníte, prosíme o jeho zapůjčení. Předem děkujeme.

KULTURNÍ OKÉNKO

Živý betlém

Čtvrtá adventní neděle byla

na náměstí u kaple sv. Floriána ve znamení Živého
Betlému, který již tradičně zpestřuje vánoční
atmosféru naší obce. Místní děti si potřetí pod
vedením paní Evy Švejcarové připravily venkovní
divadelní představení, které všem připomnělo
příběh od narození Ježíška po příchod Tří králů.
Jsme moc rádi, že jste si udělali čas a přišli naše
malé divadelníky podpořit. Všichni jsme se snažili,
aby se Vám celý příběh líbil a abyste si domů
odnášeli pravou vánoční atmosféru. Děkujeme
všem, kteří přinesli ochutnat své vánoční cukroví
a hlavně, že jste přišli, a společně s dětmi si zazpívali
vánoční koledy. Věřím, že společně strávené chvíle s našimi malými divadelníky přispěly k pohodovému vánočnímu
času. Za organizátory Marie Klempová, Jitka Krulová, Eva Švejcarová a Petr Fruhvirt.
Mgr. Jitka Krulová

ADVENTNÍ KONCERTY-VÁNOČNÍ PROGRAM V ROCE 2019
Vánoční svátky jsou již v nedohlednu, přesto připomínáme některé akce, které
proběhly v rámci adventu. Jedním z nejzdařilejších koncertů byl v podání žáků a
pedagogů Základní umělecké školy ve Znojmě. Přes třicet účinkujících předvedlo
ve zcela naplněné kapli své hudební umění. Živý betlém odpoledne nejen pro
děti, ale i dospělé. Opět vydařené odpoledne. Po zásluze si všichni, kteří se na
tomto programu podíleli, zaslouží velké poděkování. Turnaj ve stolním tenise
měl opětovně velkou účast. Vydařené sportovní odpoledne, které mnohým
zpestřilo vánoční lenošení. A nelze opomenout svěcení vín, které každým rokem
navštěvuje více a více občanů.

TŘETÍ ROČNÍK TURNAJE MLADÝCH HASIČŮ VE FLORBALU

Mgr. Miroslav Boháč

Dne 18. 1. 2020 se ve Víceúčelovém zařízení obce Kuchařovice konal třetí ročník turnaje mladých hasičů ve florbalu.
Během utkání se na hrací ploše vystřídalo celkem 118 hráčů z 9 SDH.
Celkové výsledky:
Kategorie mladších hráčů: 1. místo Slup,
2. místo Tasovice a 3. místo Kuchařovice
Kategorie starších hráčů: 1. místo Hodonice, 2.místo Slup a
3. místo Tasovice naši byli šestí
Kategorie dorostu:
1. místo Únanov, 2. místo Citonice a 3. místo Tasovice
Nejlepším
hráčem
turnaje
v kategorii mladších byl vyhlášen
Jan Klíč z SDH Slup, v kategorii
starších Petr Vojtíšek z SDH
Hodonice a kategorii dorostu Tomáš
Marek SDH Únanov. Děkujeme obci
Kuchařovice
za
zapůjčení
víceúčelového zařízení. Poděkování
patří také všem vedoucím mládeže,
kteří se pravidelně věnují práci
s dětmi.

Obec Kuchařovice zve na

22. 2. 2020 ve 20.00
Hraje: skupina Synchron
Vstupné 100,- Tombola
Masky vstup zdarma

Chcete i vy v letošním roce podpořit masopustní průvod.
Pokud ano, máte příležitost na vlastní kůži zažít masopustní veselí již
od rána. Sraz masek je v sobotu 22. 2. 2020. od 8.00 do 8.30 hodin
v restauraci Emrammus.

PLÁN KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝ AKCÍ V OBCI KUCHAŘOVICE V ROCE 2020
Upozorňujeme čtenáře na skutečnost, že v průběhu roku může dojít k organizačním změnám.
Například ke změně termínu, navýšení nebo zrušení plánovaných akcí např. vlivem nepříznivého
počasí. Děkujeme za pochopení.

•

Hasičský ples SDH Kuchařovice-tradiční ples s tombolou

•
•
•

•
•

Tradiční masopust - masopustní průvod obcí a večerní zábavou
Dětský karneval - zábavný rej masek
Obnova původních stromořadí - „give and gain day“ (věnuj a získej) Jedno odpoledne
věnované budoucnosti krajiny, možnost patronace stromů Kuchařovickými rodinami.
Výtěžek bude věnován na pomoc léčby onkologicky (diabeticky) nemocným dětem
v Nemocnici Znojmo.
Pálení čarodějnic - setkání rodin a přátel u táborového ohně
XXXI ročník Výstavy vín spojené s ochutnávkou-ochutnávka vín vinařů z Kuchařovic i
okolních obcí s vyhlášením nejlepších vzorků, k poslechu hraje cimbálová muzika
Hrubend
Poutní mše svatá ke sv. Floriánu-ranní poutní mše svatá k patronovi kostela v
Kuchařovicích
Hasičská soutěž SDH Kuchařovice - tradiční hasičské klání
Rybářské závody - rybářské klání na „Hladovském“ rybníku

•

Setkání seniorů již tradiční setkání seniorů k zavzpomínání a zábavě

22.5. 2020

•
•

Mezinárodní den dětí - téma Pohádkový les
Setkání rodáků - Oslavy 800 let obce Kuchařovice-bohatý kulturní a společenský
program, setkání rodáků
Kuchařovická plejáda - akce pro rodiny s dětmi na ukončení prázdnin
Tradiční Svatováclavské krojované posvícení-průvod krojované chasy, taneční
zábava a tancovačka pod májí za doprovodu dechové hudby Hornobojané a Sabrin
Drakiáda - setkání malých i velkých k pouštění draků na letišti Na Výhoně
Svatomartinský průvod-lampionový průvod obcí
Rozsvícení a posvěcení vánočního stromu-přivítání Adventu, posvěcení stromu a
zpívání tradičních koled
Adventní koncerty v kostele sv. Floriána-soubor koncertů o Adventních nedělích
v kostele sv. Floriána
Příchod sv. Mikuláše s anděly a čerty-lidová zábava pro hodné i zlobivé
Živý betlém - hraný příběh se zpěvy o příchodu Ježíška
Svěcení mladých vín - svěcení mladých vín spojené s ochutnávkou
Turnaj ve stolním tenise v obecním sále
Silvestr 2020 - rozloučení se se starým rokem, hraje skupina Víkend

31.5. 2020

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2. 2020
22.2. 2020
15.3. 2020
duben 2020
30.4. 2020
2.5. 2020
3.5. 2020
9.5. 2020
16.5. 2020

20-21.6. 2020
30.8. 2020
25-27.9. 2020
11.10. 2020
6.11. 2020
27.11. 2020
Advent 2020
4.12. 2020
22.12. 2020
27.12. 2020
29.12. 2020
31.12. 2020

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci lednu oslavili své významné životní jubileum: pan František Hanzal paní Milada Pokorná a Marie Pavelková.
Do dalších let přejeme pevné zdraví, životní optimismus a spokojenost v kruhu svých známých a příbuzných.
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