6. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice
rok 2020
Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne
4. 11. 2020 ve Víceúčelovém sálu obce Kuchařovice

Bod č. 4 Zpráva starostky obce o činnosti Rady obce č. 9 ze dne 30.9. 2020
Starostka obce přednesla zprávu o činnosti Rady obce.
Rada č. 9
• Informace o chodu obce
• Rozpočtové opatření č.5/2020
• Oznámení o přerušení provozu školní družiny a omezení chodu mateřské školy na jednu třídu
• Žádost o povolení ředitelského volna
• Žádost ZŠ a MŠ Kuchařovice o přesunu financí z RF do fondu investic
• Žádost ZŠ a MŠ Kuchařovice o přesunu financí z FI k navýšení prostředků určených na financování
údržby a oprav majetku v MŠ
• Smlouva o zřízení věcného břemene pro E.ON Znojmo
• Smlouva o zřízení věcného břemene pro E.ON Znojmo
• Smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného pro E.ON břemene
• Žádost o poskytnutí finančního daru na podporu jezdeckého sportu spolku Equus Kuchařovice
• Žádost o příspěvek na automobil pro Centrum soc. služeb Znojmo
• Digitalizace kronik
• Nabídka na provedení deratizace v obci
• Oprava kanalizačních poklopů v ulici nad rybníkem
• Kulturní akce- Vítání občánků

Bod č. 5 Rozpočtové opatření č. 6
ZO nevzneslo k rozpočtovému opatření č. 6 žádné připomínky
Hlasování
Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 4
Usnesení č. 5 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6
Bod č. 6. Žádosti
Bod. č. 6a) Žádost o zřízení věcného břemene smlouva č. ZN:-014330054736/002pro E.ON Znojmo K/4124
připojení k DSNN
Hlasování
Pro: 13 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6a) ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene E.ON Znojmo K/4124 připojení k DSNN
Bod. č. 6b) Žádost o zřízení věcného břemene smlouva č. ZN -01433005691/001pro E.ON Znojmo K/4124,
připojení k DSNN
Hlasování
Pro: 13 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6b) ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene E.ON Znojmo K/4124/1 připojení k DSNN

Bod. č. 6c) Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, smlouva č. ZN001030058542/002-ELSP NN kabelová přípojka
Hlasování
Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6c) ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, smlouva č. ZN001030058542/002-ELSP NN kabelová přípojka
Bod č. 6d) Žádost o odkoupení pozemku v majetku obce parc. číslo 1159/4 v k. ú obce Kuchařovice o výměře
1010 m², který je v současné době v pronájmu.
ZO projednalo žádost odkoupení pozemku.
Hlasování
Pro: 0
proti: 12
zdržel se: 1
Usnesení č. 6d) ZO neschválilo prodej pozemku v majetku obce Kuchařovice.
Bod č. 6e) Návrh na revokování rozhodnutí bodu č. 6c) z jednání ZO č. 5 ze dne 2.9. 2020 – prodeji části
pozemku o výměře 3 m² na parcele číslo 457 v k. ú. Kuchařovice.
Hlasování
Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 6e) ZO revokuje rozhodnutí z jednání ZO ze dne 2.9. 2020 bodu č. 6c
Bod č. 6f) Žádost odkoupení pozemku na parcele č. 457/2 o výměře 3 m² za cenu v místě obvyklou. Oznámení
o záměru prodeje bylo vyvěšeno v elektronické podobě na úřední desce od 20.10. do 4.11. 2020
Hlasování
Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 6f) ZO schvaluje prodej pozemku v k. ú obce Kuchařovice parcelu č. 457/2 o výměře 3 m²za cenu
v místě obvyklou.
Bod č. 6g) Schválení Peněžitého daru pro Nemocnici Znojmo př. org. MUDr Jánského Znojmo v rámci Veřejné
sbírky vyhlášené obcí Kuchařovice dne 1.7. 2020 do 10.10. 2020 s názvem I Kuchařovice pomáhají. Celková
částka se sbírky činí 45 803,-Kč. Po podepsání smlouvy bude tato částka převedena na účet Nemocnice
Znojmo.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 6g) ZO schvaluje převedení peněžitého daru ve výši 45 803,-Kč. Peníze byly vybrány v rámci
konání veřejné sbírky obcí Kuchařovice a budou převedeny na Nemocnici Znojmo př. org. v den podpisu
smlouvy obou stran.
Bod č. 6h) Podání žádosti o dotace na rekonstrukci školní jídelny.
Investiční záměr o podání žádosti o dotace z MFČR na akci Obec Kuchařovice-Rozšíření a rekonstrukce školní
jídelny při ZŠ a MŠ Kuchařovice.
V rámci rekonstrukce obytného objektu, který je součástí školní jídelny má obec v záměru rozšířit stávající
plochy o další prostory pro stravování žáků a cizích strávníků. Projektová dokumentace včetně rozpočtu je již
zpracována.
Hlasování
Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6h) ZO schvaluje investiční záměr o podání žádosti o dotace z MFČR na akci
Obec Kuchařovice-Rozšíření a rekonstrukce školní jídelny při ZŠ a MŠ Kuchařovice.

Bod č. 6 ch) Návrh na složení výběrové komise na investiční záměr ,,Rozšíření a rekonstrukce školní jídelny
při ZŠ a MŠ Kuchařovice“ a text výzvy k podání nabídek zakázky malého rozsahu
ZO navrhlo složení komise v tomto složení: starostka obce Marcela Mašejová, Bc. Marek Plaček, Ing. Václav
Bajko, Mgr. Jaroslav Krul, za investiční komisi Erik Hujňák. Text výzev na stavební část a Kuchařovice-

Rozšíření a rekonstrukce školní jídelny při ZŠ a MŠ Kuchařovice a na vybavení: Kuchařovice- Rozšíření a
rekonstrukce školní jídelny při ZŠ a MŠ Kuchařovice zařizovací předměty vybavení.
Hlasování
Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6ch) ZO odsouhlasilo text výzev na zakázky malého rozsahu a složení výběrové komise ve složení
Marcela Mašejová - předseda komise, Bc. Marek Plaček, Ing. Václav Bajko, Mgr. Jaroslav Krul, za investiční
komisi Erik Hujňák.
V rámci vyhlášení výběrového řízení na investiční záměr ,,Rozšíření a rekonstrukce školní jídelny při ZŠ a MŠ
Kuchařovice“ pověřilo ZO starostku obce oslovit vybrané firmy, kterým bude zaslána dokumentace
k výběrovému řízení.
Bod č. 6i) Informace o konání dílčího přezkoumání hospodaření obce Kuchařovice za období leden 2020 do
30. září 2020. Závěr – při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZO bere na vědomí informaci o závěrech dílčího přezkoumání obce za období leden až říjen 2020
Bod č. 6j) Zařazení dlouhodobého majetku Parkovací plocha před místním hřbitovem v celkové ceně
199 949,46 Kč do užívání obce.
Hlasování
Pro:13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6j) ZO schvaluje zařazení do majetku obce Parkovací plocha před místním hřbitovem v celkové
ceně 199 949,46 Kč do užívání obce.
Bod č. 6k) Zařazení dlouhodobého majetku Rekonstrukce sociálního zařízení v budově MŠ Kuchařovice
v celkové ceně 296 370,-Kč do užívání obce.
Hlasování
Pro:13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6k) ZO schvaluje zařazení do majetku Rekonstrukci sociálního zařízení v budově MŠ Kuchařovice
v celkové ceně 296 370,- Kč do užívání obce.

Bod č. 6 l) Návrh na zpracování a zapojení do projektu v rámci národních dotací vyhlášených MMR Podpora
a obnova rozvoje venkova – dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku. Návrh na vybudování workoutových a fitness prvků v místech nového hřiště do prostor dle
zpracovaného návrhu Ing. Krejčím. Prvky budou umístěny v místech plánované výsadby vzrostlých stromů a
jsou součástí uceleného projektu.
Hlasování
Pro:11
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení č. 6l) ZO schvaluje zpracování a podání žádosti o dotace v rámci národních dotací vyhlášených
MMR Podpora a obnova rozvoje venkova – dotační titul 117D8210H Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku: Workoutové hřiště Kuchařovice.

•

•

Bod č. 7. Diskuse
M. Mašejová
Kaplička průběh rekonstrukce kapličky v ulici Ke Kapličce
Pan Kubek informoval o průběhu oprav a dalších záměrů (vsazení pamětního listu a doplňků, obrazy do
výklenků)
Zahájení výsadby stromů v rámci dotací Nadace Škoda stromky

•
•
•

•

Zahájení prací na rozšíření veřejného osvětlení v ulici Za Humny, ul. Okružní se přesouvá na rok 2021
Restaurování sochy Nejsvětější Trojice - v listopadu bude socha odvezena a vrácena zpět na jaře roku 2021
Zadání zpracování projektové dokumentace na rozšíření parkovacích míst v ulici Znojemská, rozšíření
parkovacích míst u hřbitova a komunikace ul. Za Humny a Okružní Ing. Musilovi
Opravy vodní nádrže V Zahradách. Břeh bude ohraničen pozinkovaným zábradlím, doplněn o dvě lavičky a
odpadkový koš. Poděkování všem hasičům a jednotlivcům, kteří se podíleli na výlovu a přesunu ryb, panu
Floriánovi za aktivní pomoc při revitalizaci nádrže.
Vítání občánků – bude realizováno pouze formou zaslání dárků všem novým občánkům

•
•

Petr Švéda
Dotaz na rozšíření chodníků ul. Znojemská
Likvidace plastového odpadu z Tiskárny Kuchařovice, zabezpečení vlastního kontejneru

•

•
•
•
•

Aleš Mlejnek
Řešení dopravní situace v ulici Znojemská, včetně chodníků a v ulici V Zahradách. Návrh na jednosměrný
provoz, vjezdu těžké techniky, snížení tonáže, omezení stání v zatáčkách.
Úsekové měření rychlosti.
Podal návrh na úpravu veřejného osvětlení u mateřské školky (rozsvěcování světel dle veřejného osvětlení).
Václav Bajko
Dotaz na pokračování jednání k uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Znojmem a obcí Kuchařovice,
týkající se úsekového měření rychlosti.
Na dotazy zastupitelů bylo odpovězeno v rámci diskuse nebo budou probíhat jednání s patřičnými orgány. O
výsledku jednání budou zastupitelé informováni na dalším zasedání ZO.
Bod č. 8 Usnesení
Další jednání ZO se bude konat v měsíci prosinci 2020
Bod č. 9 Závěr
ZO bylo ukončeno v 19.15 hodin.
V Kuchařovicích dne 5. 11. 2020
Zapsal: Ing. Václav Bajko

……………………………………………….
Ověřovatelé zápisu:
…………………………………………….
Bc. Marek Plaček

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

……………………………………………
Petr Švéda

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

