7. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice
rok 2020
Zápis z 7. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne
16. 12. 2020 zasedací místnosti Obecního úřadu Kuchařovice, 8. května 211

Bod č. 4 Zpráva starostky obce o činnosti Rady obce č. 10. ze dne 24.11. a č. 11 ze dne 9.12. 2020
Starostka obce přednesla zprávu o činnosti Rady obce.
Rada č. 10
• Rozpočtové opatření č.7/2020
• Žádost o pronájem pozemku
• Žádost TJ Sokol o finanční příspěvek na údržbu baseballového hřiště
• Nabídka divadelního představení
• Nabídka firmy JD Rozhlasy. s. r. o - bezdrátový rozhlas
• Nabídka na bezplatné zřízení Mobilního rozhlasu
• Informace o nezávislé poptávce na odkoupení drtiče dřevní hmoty
• Kulturní akce
• Rozpočet na rok 2021
• Informace o schváleném finančním daru Radou JMK pro Nemocnici Znojmo
Rada č. 11
• Informace o činnosti obce a proběhlých akcích
• Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na období
• Žádost ředitelky školy o přiznání mimořádné finanční odměny
• Projednání navýšení ceny nájemného za užívání zahrad v katastru obce Kuchařovice
• Návrh podání žádosti na dotace z MZ Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2020
• Znalecký posudek na drtič dřevní hmoty
• Plán kulturních akcí na rok 2021
• Pořízení nového komunálního stroje - nabídky
• Informace o cenové nabídce na projekty v roce 2021 -komunikace
• Informace o předání daru nemocnici Znojmo
Bod č. 5 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021
ZO projednalo návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2021. Byl vznesen návrh na doplnění o
zpracování projektové dokumentace na zachytávání dešťové vody v MŠ a stavební práce na dokončení
kolumbária - hřbitov.
ZO doporučilo schválit rozpočtové provizorium na rok 2021, včetně doplnění o dva navrhované body
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5 ZO schvaluje pravidla rozpočtového provizória na rok 2021, doplněné o další dva body.
Bod č. 6. Žádosti
Bod. č. 6a) Smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva č. ZN: 014330056813/001 pro E.ON Znojmo
Distribuce. ZO nemá připomínek
Hlasování
Pro: 12 proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 6a) ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene E.ON Znojmo č. ZN: 014330056813/001 pro
E.ON Znojmo Distribuce.
Bod. č. 6b) Žádost o odkoupení pozemku.
Žádost o odkoupení parcely č. 145/8 o výměře 33 m²v k. ú. Kuchařovice za účelem zřízení vjezdu do objektu.
Záměr o prodeji pozemku byl vyvěšen na úřední desce od 30.11. do 15.12. 2020. Na prodej byla vznesen
pouze jedna žádost. ZO obce doporučilo doplnit kupní smlouvu s věcným břemenem pro stávající i budoucí
inženýrské sítě a osvětlení.
Hlasování
Pro: 9
proti: 1
zdržel se: 2
Usnesení č. 6b) ZO schvaluje prodej parcely č. 145/8 s věcným břemenem o výměře 33 m² v k. ú. Kuchařovice
dle geometrického výměru za cenu v místě obvyklou.
Bod. č. 6c) Žádost o zrušení koupě parcely č. 2/18 v k. ú, obce Kuchařovice o výměře 4 m². Prodej parcely č.
2/18 byl ZO schválen ZO č. 3 ze dne 10.6. 2020 bod. č. 5b.
ZO navrhuje revokovat rozhodnutí č. 5b/3/2020 ze dne 10.6. 2020
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6c) ZO revokuje rozhodnutí ZO č. 3 ze dne 10.6. 2020 bod č. 5b.
Bod č. 6d) Žádo o odkoupení parcely č. 2/18 v k. ú, obce Kuchařovice o výměře 4 m² dle geometrického
plánu. Oznámení záměru o prodej bylo vyvěšeno dne 30.11. do 15.12. 2020.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6d) ZO schválilo prodej parcely č. 2/18 v k. ú, obce Kuchařovice o výměře 4 m² jedinému žadateli.
Cena pozemku se odvíjí dle ceny v místě obvyklé.

Bod č. 6e) Žádost o projednání finančního příspěvku obce do rozpočtu města Znojma pro rok 2021 spolufinancování služeb v Síti sociálních služeb ORP Znojmo pro rok 2021
ZO konstatovalo, že výše finančního příspěvku je pro členy ZO neprůhledný a není zřejmé, které organizace a
jaké služby jsou občanům obce poskytovány. ZO doporučuje upřednostnit přímou platbu těm organizacím,
které sociální služby v obci občanům poskytují. Dále požádá sociální odbor o zaslání přehledu za rok 2020,
popřípadě přímo požádá vedoucího odboru o vysvětlení přerozdělování požadované částky od obcí.
Hlasování
Pro: 0
proti: 10
zdržel se: 2
Usnesení č. 6e) ZO neschvaluje spolufinancování sociálních služeb, tak jak navrhlo město Znojmo
Bod č. 7. Ostatní záležitosti
Bod č. 7a) Plán inventur za rok 2020 a souhlas se jmenováním člena inventarizační komise.
Bez připomínek.
Hlasování
Pro:12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.7a) ZO schvaluje plán inventur za rok 2020 a jmenováním členů do inventarizační komise
Bod č. 7b) Zápis z jednání finančního výboru obce Kuchařovice
Ing. Petr Veselý přednesl zápis z jednání finančního výboru hodnocení hospodaření obce za rok 2020.
ZO nevznesli žádné připomínky.
Hlasování
Pro:12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.7b) ZO schvaluje zápis z jednání finančního výboru jehož předmětem bylo hodnocení
hospodaření obce za rok 2020. Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 7c) Poplatky za svoz komunálního odpadu na rok 2021.
Návrh ponechat poplatky za svoz komunálního odpadu beze změn.

Hlasování
Pro:12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.7c) ZO schvaluje poplatek za komunální odpad ve výši 500,-Kč za osobu a rok. Usnesení bylo
schváleno.
Bod č. 7d) Plán kulturních akcí na rok na rok 2021
Předseda kulturní komise pan Aleš Mlejnek přednesl plán kulturních akcí na rok 2021.
Hlasování
Pro:12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.7d) ZO schvaluje plán kulturních akcí na rok 2021.
18.20 příchod pana Petra Švédy
Bod č. 7e) Podání žádosti v rámci programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků-oprava
hřbitovní zdi, přístupové cesty a vstupní brány. Renovace vstupní části hřbitova Kuchařovice.
Žádost bude podána na opravu části přístupové cesty směrem ke kolumbáriu, opravu hřbitovní zdi podél
travnaté plochy ke kolumbáriu a renovace vstupní brány, která je z roku 1931.
Hlasování
Pro:12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.7e) ZO schvaluje podání zpracování projektové dokumentace a podání žádosti na dotace v rámci
programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Renovace vstupní části hřbitova Kuchařovice.
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 7f) Rekonstrukce márnice na kolumbárium. Jednotlivé boxy – niky budou opatřeny jednotnou
kameninovou deskou, která bude určena k prodeji. Zájemci o pronájem urnového místa si od obce tyto
desky odkoupí, ostatní plochy budou v nájmu na dobu deseti let.
Hlasování
Pro:12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 7f) ZO schvaluje nákup kameninových desek za účelem prodeje urnových desek budoucím
žadatelům o urnová místa v části kolumbária. Cena bude stanovena až na základě vyčíslení všech nákladů.
Bod č. 7g) Návrhy do rozpočtu na rok 2021.
Starostka obce vyzvala členy ZO o dodání návrhů na investiční i neinvestiční výdaje v roce 2021. Návrhy zasílat
do konce ledna 2021.
ZO bere bod č. 7g) na vědomí
Bod č. 7 h) Informace členům ZO o zpracování znaleckého posudku na drtič dřevní hmoty a možný zájem ze
strany obce Krhovice o odkoupení.
ZO bere informaci o zpracovaném znaleckém posudku na vědomí
Bod č. 7ch) Nakládání s dešťovou vodou. Starostka obce podala ZO informace o průzkumu využití dešťové
vody z objektů v majetku obce. Dle doporučení je reálné zbudování zachytávání této vody u objektu v MŠ. U
ostatních objektů ZŠ a VZ je realizace vzhledem k malým plochám zeleně ekonomicky náročná.
RO doporučuje vypracovat projektovou dokumentaci na objekt MŠ, včetně podání žádosti o dotace.
ZO bere na vědomí informaci o průzkumu využití dešťové vody z objektů, které jsou v majetku obce.
Další jednání ZO koncem ledna začátkem února.
Bod č. 8. Diskuse

Ing. Jitka Krulová
• dotaz na místostarostu pan Aleše Kubka-pokračování v jednání s majiteli pozemků určených k výstavbě
tzv. Větrná II., včetně dalších kroků při realizace výstavby a zasíťování pozemků. -Dotaz zodpověděl p.
místostarosta Aleš Kubek
• Zhodnocení zapojení zastupitelů obce, členů výborů a komisí do práce pro obce
• Podnět k diskuzi na zvýšení daně z nemovitosti u neobydlených nemovitostí
Ing. Aleš Mlejnek
• Pokračování výsadby stromů v obci a okolí
Petr Švéda
• připomínka - rozhlas v horní části ulice Větrná je málo slyšet
Bod č. 9 Usnesení
Další jednání ZO se bude konat v měsíci lednu, popř. začátkem února 2021
Bod č. 10 Závěr
ZO bylo ukončeno v 19.45 hodin.
V Kuchařovicích dne 16. 12. 2020
Zapsala: Ing. Jitka Krulová

……………………………………………….

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………………….
Bc. Miroslav Plaček

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

……………………………………………
Ing. Aleš Mlejnek

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

