5. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice
rok 2020
Výpis z 5. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne
2. 9. 2020 v zasedací místnosti obce Kuchařovice, 8. května 211

Bod č. 1 Zahájení
Zasedání bylo zahájeno v 18.10 hod a skončeno v 19.35 hodin. Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo přítomno
9 osob, 6 osob bylo omluveno. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací
kvórum činí 8 hlasů.
Přítomní zastupitelé: Marcela Mašejová (starostka obce), Aleš Kubek (místostarosta), Petr Veselý, Petr Švéda,
Martin Fousek, Miroslav Plaček, Jaroslav Skokan, Aleš Mlejnek, Václav Bajko
Nepřítomní zastupitelé: Hana Tomanová, Marek Plaček, Jaroslav Krul, Jitka Krulová, Simona Groisová, Petr
Fruhvirt
ZO bylo řádně svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kuchařovice i na e-desce a to
od 24.8. do 2.9. 2020 včetně.
Bod č. 2 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen: Ing. Petr Veselý
Řídící jednání vyzvala členy ZO k přednesení návrhů na ověřovatele zápisu. Ověřovateli zápisu byli určeni:
pan Aleš Mlejnek a Petr Švéda
Hlasování
Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2 zápisu č. 5/2020: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 5/2020 p. Aleše Mlejnka a Petra Švédy.
Bod č. 3 Program zasedání
Starostka obce konstatovala, že zápis z jednání zasedání ZO č. 4/2020 ze dne 5.8. 2020 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. 5/2020, který zastupitelé obdrželi předem v písemné formě.
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Program zasedání
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Rozpočtové opatření č. 4/2020
6. Žádosti
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
Hlasování

Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3 zápisu č. 5/2020: ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.
Bod č. 4 Zpráva starostky obce o činnosti Rady obce č. 8 ze dne 31. 8. 2020
Starostka obce přednesla zprávu o činnosti Rady obce.
Rada č. 8
• Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti obec Kuchařovice s umístěním sídla nově vznikajícího spolku při ZŠ
a MŠ Kuchařovice „Spolek při ZŠ a MŠ Kuchařovice v budově školy Kuchařovice na ul. 8. května 39.
• žádost o vyjádření k záměru existenci inženýrských sítí. Smlouva o smlouvě budoucí, zřízení věcného
břemene Kuchařovice Srbený VN kab. smyčka
• žádost o odkoupení pozemku na území obce Kuchařovice
• předávací protokol mezi obcí Kuchařovice a ZŠ a MŠ Kuchařovice
• smlouva o výpůjčce TJ Sokol a obcí Kuchařovice-Traktor Starjet
• zpracování posudku a následné dokumentace k podání žádosti o dotace na využití dešťové kanalizace
• návrh na zpracování revitalizace: vodní nádrže Hladov, starého hřiště, a hřbitova
• kulturní akce.

Bod č. 5 Rozpočtové opatření č. 4
ZO nevzneslo k rozpočtovému opatření č. 4 žádné připomínky
Hlasování
Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 bez připomínek
Bod č. 6. Žádosti
Bod. č. 6a) Žádost o vyjádření k záměru existenci inženýrských sítí. Smlouva o smlouvě budoucí, zřízení
věcného břemene - Kuchařovice Srbený VN přip. kab. smyčka na parcele č. 458/2. ZO doporučuje ke
schválení žádosti.
Hlasování:
Pro: 9 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6a) ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno přípojka Srbený.
Bod č. 6b) Žádost o zřízení věcného břemene – vedení elektrické energie k rodinnému domu - Rudolf Cejpek
Kuchařovice na parcele č. 325 o délce 15 m
Hlasování:
Pro: 9 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6b) ZO schvaluje zřízení věcného břemene na parcele č. 325 v délce 15 m, za účelem zhotovení
elekt. přípojky
Bod č. 6c) Opětovné podání nové upravené žádosti o odkoupení pozemku v majetku obce. Vznesly dva
požadavky a) odkoupení na parcele č. 457 část pozemku o výměře 3 m², kde jsou nyní umístěny vchodové
schody nebo b) na stejné parcele odkoupení části pozemku o výměře 19 m².
ZO doporučilo prodej pozemku o výměře 3 m².
Hlasování
Pro: 9 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6c) ZO schvaluje záměr o prodeji části pozemku o výměře 3 m² na parcele číslo 457 v k. ú.
Kuchařovice

Bod č. 6d) Zařazení dlouhodobého majetku Rekonstrukce kaple sv. Floriána v Kuchařovicích v celkové ceně
447 703,44 Kč do užívání obce.
Hlasování
Pro:9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6d) ZO schvaluje zařazení do majetku obce Rekonstrukce kaple sv. Floriána v Kuchařovicích
v celkové ceně 447 703,44 Kč do užívání obce.
Bod č. 6e) Podání žádosti na dotace, včetně zpracování žádosti na publikaci k 800 letům od první zmínky o
obci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova.
Hlasování
Pro:9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6e) ZO schvaluje zadat zpracování žádosti a podat žádost o dotaci na publikaci k publikaci k 800
letům první zmínky o obci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova, program Kulturní aktivity.
Bod. č. 6f) Revokovat rozhodnutí z jednání ZO č. 3 ze dne 10.6. bod č. 5c). Zrušit odkoupení parcely č. 713/3
o výměře 495 m² a 730/46 o výměře 1 m² za cenu 386,-Kč /m². Celková cena činila 191 456,-Kč. Z důvodů
nového přeměření a zamítnuté katastru nemovitosti na vklad tohoto pozemku a chybně zaměřených parcel
a ploch.
Hlasování
Pro:9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6f) ZO schvaluje revokovat rozhodnutí ZO: ZO č. 3 ze dne 10.6. bod č. 5c) o odkoupení parcely č.
713/3 o výměře 495 m² a 730/46 o výměře 1 m, za cenu 386,-Kč /m². Celková cena činila 191 456 Kč.
Bod č. 6g) Odkoupení parcely č. 713/4 o výměře 487 m² a 730/47 o výměře 1 m², za cenu 386,-Kč /m².
Celková cena činí 188 368 Kč. Pozemek je dle územního plánu určen k vytvoření zatravněné přirozené
údolnice.
Hlasování
Pro:9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6g) ZO schválilo odkoupení parcel č. 713/4 o výměře 487 m² a č. 730/47 o výměře 1 m² od pana
Miroslava Plačka a Hany Kelecsenyiové bytem Na Hladově 55, Kuchařovice za cenu 386,-Kč /m².
ZO obce pověřuje starostku obce podepsat kupní smlouvy.
Bod č. 6h) Kulturní akce
Posvícení - sestavení programu: pátek -stavění máje, sobota zábava venku od 17.00 do 22.00 hodin
Neděle: průvod a tancování pod májí.
Zabezpečit: víno, rozmarýny, vstupné
Drakiáda- 11. 10. 2020
ZO bere na vědomí informace o průběhu Václavského posvícení, včetně návrhu na program této akce.
Bod č. 6ch) Položkový rozpočet na opravu parkoviště u hřbitova
ZO posoudili návrhy na opravu parkoviště u hřbitova. Ze dvou návrhu byla vybrána oprava s povrchem asfalt
za cenu 158 647,-Kč.
Hlasování
Pro:9
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6ch) ZO schvaluje opravu parkoviště u hřbitova firmou DS Duma, zvolený povrch asfalt za cenu
158 647,- Kč.

Bod č. 7. Diskuse
Mašejová
• oprava spadlého břehu, včetně odbahnění vodní nádrže V zahradách začne v druhé polovině měsíce
září (nutno odlovit nasazené ryby a přemístit do jiného rybníka)
• Studie řešení komunikačních koridorů a řešení obvodové zdi na obecním hřbitově, pro účely získání
dotace, a to včetně výkazu výměr s oceněním
Švéda
• Dotaz na počty žáků v novém školním roce
Mlejnek
• Dotaz na prodej drtiče

Bod č. 8 Usnesení
Další jednání ZO se bude konat dle potřeby.

Bod č. 9 Závěr
ZO bylo ukončeno v 19.35 hodin.
V Kuchařovicích dne 4. 9. 2020

Zapsal: Ing. Petr Veselý

……………………………………………….
Ověřovatelé zápisu:
…………………………………………….
Ing. Aleš Mlejnek

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

……………………………………………
Petr Švéda

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

