2. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice
rok 2021
Výpis z 2. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne
3. 3. 2021 v sále VZ Kuchařovice, 8. května

Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo přítomno 13 osob, 2 osoby byly omluveny.
Bod č. 3 Program zasedání
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Program zasedání
4. Žádosti
5. Ostatní záležitosti
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr
Hlasování
Pro:13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3 zápisu č. 2/2021: ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
Bod č. 4. Žádosti
Bod č. 4 /2/2021 Žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce Kuchařovice
Žádost na odkoupení pozemků par. č. 840/2, 839/14, 839/13 a 838/14, které jsou ve vlastnictví obce
Kuchařovice. Jedná se o parcely v areálu Zemspolu, na parcele č. 840/2 je umístěna zemědělská budova.
Hlasování
Pro: 0
proti: 9
zdržel se: 4
Usnesení č.4 zápisu č.2/2021 ZO neschválilo prodej par. č. 840/2, 839/14, 839/13 a 838/14, které jsou ve
vlastnictví obce Kuchařovice.
Bod č. 5 Ostatní záležitosti
Bod. č. 5a) Uzavření Smlouvy o pořízení zařízení pro úsekové měření rychlosti mezi městem Znojmem a obcí
Kuchařovice.
Hlasování
Pro: 11
proti: 0 zdržel se: 2
Usnesení č. 5a/ zápisu č.2/2021. ZO schvaluje Smlouvu o pořízení úsekového měření rychlosti, jeho instalaci a
provozní náklady včetně majetkoprávního vypořádání mezi obcí Kuchařovice a městem Znojmem
v předloženém znění. Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 5b) Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu obecní policie
Hlasování
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení č. 5b/ zápisu č.2/2021. ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu úkolů obecní policie. Smlouva
se uzavírá mezi obcí Kuchařovice a městem Znojmem v předloženém znění. Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 5c) Stanovení ceny za pronájem urnových míst v kolumbáriu a stanovení prodejní ceny žulové desky
na boxu. Návrh ceny za žulovou desku na boxu pro 4 a více uren je stanoven na 4700,- Kč, na boxu na 2 urny

na 2350,-Kč. Navrhovaná cena za nájem na deset let je 1 200,-Kč. Návrh ceny se odvíjí od stanovené ceny za
nájem hrobových míst a urnových míst a srovnáním podobných cen za pronájem kolumbárií v jiných obcích.
Usnesení č. 5c) č.2/2021 ZO schvaluje tak jak bylo navrženo: nájem na deset let za 1 200,-Kč. Prodej desek na
urnových boxech: 4 700,- za box pro 4 a více uren a 2 350,-Kč za boxy na dvě a více uren.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Bod č. 5d) Informace i proběhlém výběrovém řízení na rekonstrukci školní jídelny ze dne 23.2. 2021.
Výběrového řízení se na stavební část účastnily tři firmy na pořízení nábytku dvě firmy. Vítězné firmy VHS
Znojmo na stavební část a na pořízení vybavení a nábytku fi. Gastrománia.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5d) ZO schvaluje výsledek výběrového řízení a firmu VHS Znojmo a fi. Gastromania jako zhotovitele
zakázky na rekonstrukci školní jídelny Kuchařovice.
Bod č. 5e) Návrh rozpočtu na rok 2021.
Bude všem zastupitelům zaslán. Do 21. března mohou členové ZO podávat připomínky a doplnění rozpočtu.
Návrhy zasílat přímo p. Trilcové ke konzultaci.
Bod č. 6. Diskuse
Pan Švéda a Ing. Krulová - dotaz, zda Ing. Tomanová pro dlouhodobé absence na zastupitelstvech obce
neuvažuje o ukončení mandátu zastupitele a případném náhradníkovi.
Starostka obce – v tomto směru bylo již s Ing. Tomanovou jednáno.
Bod č. 7 Usnesení
Další jednání ZO se bude konat 31. 3. nebo 7.4. 2021.
Bod č. 8 Závěr
ZO bylo ukončeno v 17.55 hodin.
V Kuchařovicích dne 4. 3. 2021
Zapsal:

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

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

……………………………………………
Jaroslav Skokan

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

