Výpis z 6. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice
rok 2021
Výpis z 6. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne
19. 7. 2021 v zasedací místnosti obce Kuchařovice, 8. května

Bod č. 1 Zahájení
Přítomní zastupitelé: Marcela Mašejová (starostka obce), Aleš Kubek (místostarosta), Ing. Petr Veselý, Martin
Fousek, Ing. Václav Bajko, Jaroslav Skokan, Petr Fruhvirt, Bc. Miroslav Plaček, Bc. Marek Plaček, Mgr. Jaroslav
Krul.
Bc. Zdeňka Dvořáková příchod 18.10 hod.
Petr Švéda příchod 18.33 hod.
Nepřítomní zastupitelé: Ing. Jitka Krulová, Ing. Aleš Mlejnek, Simona Groisová
ZO bylo řádně svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kuchařovice i na e-desce,
od 7. 7. 2021 do 19. 7. 2021 včetně.
Bod č. 3 Program zasedání
Starostka obce konstatovala, že zápis z jednání zasedání ZO č. 5/2021 ze dne 2. 6. 2021 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. 6/2021, který zastupitelé obdrželi předem v písemné formě.
18.10 příchod Bc. Zdeňka Dvořáková
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Program zasedání
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Žádosti
6. Ostatní záležitosti
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
Starostka obce navrhla změnu programu a podala návrh na zařazení bodu č. 7 Rozpočtové opatření č. 4
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Program zasedání
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Žádosti
6. Ostatní záležitosti
7. Návrh rozpočtového opatření č. 4

8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr
Hlasování
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3 zápisu č. 6/2021: ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce

Bod č. 4 Zpráva o činnosti rady obce ze dne 16. 6. a 13. 7. 2021
Jednání RO ze dne 16. 6. 2021
• Návrh rozpočtového opatření č. 2
• Žádost mysliveckého spolu Kuchařovice o poskytnutí finančního daru na činnost spolku
• Podání návrhu na změnu územního plánu parc. č. 301/6
• Žádost o proplacení jazykového certifikátu pro žákyně ZŠ nám. Republiky
• Nabídka firmy Rema zpětný odběr elektrozařízení
• Informace o získání dotace na rekonstrukci hřbitova a dotace na workoutové hřiště
• Informace o podání žádosti na dotace z NPŽP výsadba stromů Na Výhon
• Informace o vyhlášení dotace na sportoviště - kabiny
• Informace o vyhlášené dotaci na úpravu vodních toků rybník Na Hladově
• Informace o stanovisku ke stavbě na komunikaci III/4121- SÚS JMK podat žádost na uzavření smlouvy
• Provedení veřejnoprávní kontroly v ZŠ a MŠ Kuchařovice
• Informace o možnosti zapojení do systému GObec
Jednání RO ze dne 13. 7. 2021
• Návrh rozpočtového opatření č. 3
• Žádost ZŠ a MŠ na podání žádosti na navýšení kapacity ŠD od šk. roku 2021-2022
• Pověření starosty k podání žádosti na navýšení kapacity v ŠD Kuchařovice
• Odměna pro ředitelku školy
• Žádost ředitelky školy o uvolnění finančních prostředků z fondu investic na opravu a údržbu ZŠ a MŠ
• informace ředitelky školy o stanovení školného v MŠ a ŠD
• žádost na dopravní značení v ulici Okružní - Větrná a ul Znojemská a V Zahradách.
• Obdržení písemné registrace na dotace Workoutové hřiště
• Zřízení mobilního rozhlasu
• Sběrný dvůr informace o chystaných změnách, a to dle zákona o odpadech
• Zpravodaj dodání článků
• Nabídka firmy GObec
ZO bere na vědomí informace z jednání RO

Bod č. 5 Žádosti
Bod č. 5a/ Smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene - smlouva č. ZN -00103006808/001 -ZMES
přípojka kab. svod. Miléř par. č. 71/1. ZO nemělo připomínky.
Hlasování
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.5a/ ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přípojku kabel. svodu
na parcelu č. 71/1 – Miléř Kuchařovice

Bod č. 5b/ Smlouva o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene - smlouva č. ZN -001030062677/002 -ELPE
rozšíření kabelového vedení a DS. parc. číslo 1134/2 a 1136/1 a 1139/6 Dominek
Hlasování
Pro:11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5b/ ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - rozšíření kabelového
vedení a DS. parc. číslo 1134/2 a 1136/1 a 1139/6 Dominek
Bod č. 5c/ Žádost na změnu územního plánu na parc. č. 301/6 z veřejného prostranství na plochu k bydlení.
Dle vyjádření odboru územního plánování je na ZO, jakým způsobem rozhodne o jeho vhodnosti.
Hlasování
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5c/ Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny Územního plánu Kuchařovice v rozsahu dle
návrhu žadatelky. Schválená změna bude zařazena do projednávání změny č. 1 ÚP Kuchařovice.
Bod č. 6 Ostatní záležitosti
Bod č.6a/ Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu workoutové hřiště Kuchařovice. Předmětem
veřejné zakázky je provedení a dodávka prvků pro workoutové hřiště v obci Kuchařovice.
ZO byl předložen návrh zadávací dokumentace včetně a oznámení o výběrovém řízení. Text veřejné zakázky

„Workoutové hřiště Kuchařovice“. Nikdo nevznesl žádné připomínky.
Hlasování
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6a/ ZO schvaluje výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Workoutové hřiště
Kuchařovice“, včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce a text názvu veřejné zakázky „Workoutové
hřiště Kuchařovice“.
Bod č. 6b/ Návrh na složení výběrové komise na veřejnou zakázku „Workoutové hřiště Kuchařovice“.
ZO navrhuje komisi v tomto složení: Kubek Aleš předseda, Ing. Jitka Krulová, Bc. Marek Plaček, Petr Švéda. Mgr.
Jaroslav Krul. Výběrová komise zasedá dne 2. 8. 2021 v 16.01 hodin na OÚ Kuchařovice. Pověřuje starostku
obce oslovit uchazeče do výběrového řízení.
Hlasování
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6b/ ZO schvaluje výběrovou komisi na veřejnou zakázku „Workoutové hřiště Kuchařovice“
ve složení: Kubek Aleš předseda, Ing. Jitka Krulová, Bc. Marek Plaček, Petr Švéda. Mgr. Jaroslav Krul.
ZO dále pověřuje starostku obce oslovit společnosti, které projevily zájem o veřejnou zakázku. Jedná se
o firmy: Colmex, Hřiště 8D, Bonita, Tipitapas, Sportovní podlahy Zlín, WORKOUT CLUB PARKS s.r.o..
Bod č. 6c/Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce hřbitova Kuchařovice jejíž
předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na hřbitovní zdi a přístupové cestě.
Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce hřbitova Kuchařovice – sanační práce na hřbitovní zdi
a komunikaci.“
ZO byl předložen návrh zadávací dokumentace včetně a oznámení o výběrovém řízení. Nikdo nevznesl žádné

připomínky.
Hlasování
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6c/ ZO schvaluje text názvu veřejné zakázky. ZO schvaluje výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu „Rekonstrukce hřbitova Kuchařovice – sanační práce na hřbitovní zdi a komunikaci,“ včetně
zadávací dokumentace k veřejné zakázce a text názvu veřejné zakázky.

Bod č. 6d/ Návrh na složení výběrové komise na veřejnou zakázku „Rekonstrukce hřbitova Kuchařovice –
sanační práce na hřbitovní zdi a komunikaci“, ZO navrhuje komisi v tomto složení: Marcela Mašejová
předseda, Erik Hujňák, Aleš Kubek, Ing. Petr Veselý, Bc. Zdeňka Dvořáková. Výběrová komise zasedá dne
18. 8. 2021 v 16.00 hodin na OÚ Kuchařovice. Pověřuje starostku obce oslovit uchazeče do výběrového řízení.
Hlasování
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6d/ ZO schvaluje výběrovou komisi na veřejnou zakázku „Rekonstrukce hřbitova Kuchařovice –
sanační práce na hřbitovní zdi a komunikaci“ ve složení: Marcela Mašejová předseda, Erik Hujňák, Aleš
Kubek, Ing. Petr Veselý, Bc. Zdeňka Dvořáková.
ZO dále pověřuje starostku obce oslovit firmy, které o veřejnou zakázku projevily zájem. Jedná se o firmy:
Aleš Ludvik, VHS Znojmo, Renov, Miroslav Plaček Kuchařovice, Samkostav.
18.33 hod. příchod pan Petr Švéda
Bod č.6e/ Informace o přípravě výběrového řízení na pořízení komunálního stroje traktor.
Informace podal pan Kubek a pan Bajko, kteří sestavili tabulku s jednotlivými nabídkami od firem, včetně
technických požadavků. ZO doporučilo zpracovat výběrové řízení včetně zadávací dokumentace do 20. 8. 2021.
ZO bere na vědomí informace o přípravě veřejné zakázky na zakoupení komunální techniky.
Bod č. 6g/Vyhlášení výzvy na výsadbu stromů z Národního programu ŽP. Dotace je ve výši 100 % s nejvyšší
alokací 250 tisíc Kč. Starostka obce navrhuje podat žádost o dotace na výsadbu stromů v úseku v ulici Na
Výhon směrem k meteor. stanice u garáží po obou dvou stranách.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.6g/ ZO schvaluje podání žádosti na výsadbu stromů v ulici Na výhon, pověřuje starostku obce
zabezpečit zpracování projektové dokumentace a podání žádosti.
Bod č.6 h/Vyhlášení dotace na revitalizaci vodních toků z Min. Zemědělství. Podání žádosti na rekonstrukce
vodní nádrže Hladov, pod názvem „Revitalizace a odbahnění vodní nádrže Na Hladově. Kompletní
dokumentace bude zhotovena do konce měsíce srpna. Dotace by měla být vyhlášena koncem srpna nebo
v září 2021.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6h/ ZO schvaluje podání žádosti na Revitalizaci a odbahnění vodní nádrže Na Hladově v rámci
vyhlášeného dotačního titulu z MZ.
Bod č. 6ch/ Oznámení o zamítnutí dotace na rekonstrukci školní jídelny Kuchařovice. RO navrhuje vyčleněné
finanční zdroje využít na zahájení rekonstrukce obecního bytu již v tomto roce a žádost opětovně podat v jiném
programu nebo jiných vhodných dotačních titulech. IROP.
ZO bere na vědomí informaci o zamítnuté žádosti na projekt Rozšíření a rekonstrukci školní jídelny při ZŠ a
MŠ Kuchařovice.
Bod č. 6i/ Volba člena školské rady.
K 1. 9. 2021 končí volební období školské rady při ZŠ Kuchařovice. Za zřizovatele byl zvolen pan Jaroslav Skokan.
Starostka obce navrhla ponechat stávajícího člena zástupce obce pana Skokana. A to z důvodu konání
komunálních voleb v roce 2022, kdy dochází ke jmenování nového člena rady.
Návrh člena do školské rady pan Jaroslav Skokan.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 6i/ ZO schvaluje člena do školské rady za zřizovatele obce pana Jaroslava Skokana.
19.15 odchod pan Skokan
Bod č. 6j/ Dopravní značení v ulicích Okružní Větrná, V Zahradách – Znojemská.
Dle předběžného projednání s firmou Urbánia: Okružní - Větrná, hlavní ulice do Větrné, tím dojde ke snížení
rychlosti z ul. Okružní směrem ke školce.
Znojemská - jednosměrný provoz do ul. V Zahradách pro vozidla nad 12 tun. Jednosměrný provoz.
ZO navrhuje na ulici Okružní - Větrná ponechat hlavní ulici Okružní, kde budou u čísla pop. 163 umístěny
retardéry.
Ulice Znojemská - V Zahradách - souhlasí s návrhem na umístění značky jednosměrný provoz pro vozidla nad
12 tun. Dále požaduje řešit výjezd z ulice Na Výhon. Značení bude řešeno přes firmu Urbánia popř. dopravní
policii.
Hlasování
Pro: 11
proti:
0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6j/ ZO souhlasí s umístěním značky přikázaného směru jízdy pro vozidla nad 12 tun, vjezd z ulice
Znojemská do ul. V Zahradách. Z ulice Okružní zřídit hlavní ulici a zpomalení zabezpečit retardéry.
Návrhy projednat s firmou Urbánia a dopravní policií.
Bod č. 6k/Návrh na zapojení do systému Mobilní rozhlas.
Přes aplikaci lze zasílat SMS zprávy, MMS, emailová zpráva, hlasová stránky a podněty od občanů.
Zastupitelé obce navrhují zjistit v jaké míře je tato aplikace využívána v jiných obcích a dále cenové nabídky za
zaslané SMS zprávy.
Hlasování
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6k/ ZO pověřuje starostku obce zajistit údaje o dalších možnostech rozesílání zpráv občanům,
včetně cenové nabídky za služby.
Bod č. 6l/ Návrh na zapojení do systému Gobec
Jedná se o mapový server, který nabízí služby, funkce a moduly např. mapové vrstvy, WSDP katastr, majetek
obce, pasportizace, mobilní aplikace - lokalizace GPS, správu hrobových míst, majetku, hlášení závad.
Hlasování
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 5
Usnesení č. 6l/ ZO neschválilo zapojení obce o sytému GObec
Bod č. 6m/ Zpravodaj obce
Zasílání článků do zpravodaje zaslat do 23.7. 2021
ZO bere na vědomí informaci o termínu zasílání článků do zpravodaje.
Bod č. 6n/ Kulturní akce:
Příprava Václavského posvícení,
17. 10. Vítání občánků
ZO bere na vědomí informace o připravovaných kulturních akcích
Bod č. 6o/ Poskytnutí finančního daru pro obce postižené tornádem.
RO navrhla ZO zaslat finanční dar pro postižené obce tornádem. Finanční prostředky zaslat na transparentní
účet JMK Brno. Navrhovaná částka činí 30 000,-Kč.
Hlasování

Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6o/ ZO schvaluje poskytnutí finančního daru na moravské obce postižené tornádem, a to ve výši
30 tisíc Kč. Finanční prostředky budou zaslány na transparentní účet u KB zřízeného Jihomoravským krajem.

Bod č. 7. Návrh rozpočtového opatření č. 4
ZO byl předložen návrh rozpočtového opatření č.4. ZO nemělo připomínky
Hlasování
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 7/ ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4 bez připomínek.
Bod č.8 Diskuse
M. Mašejová
• Poděkování všem hasičům a občanům, kteří se podíleli na likvidaci a úklidu v obcích postiženým
tornádem, poděkování všem občanům za poskytnutou materiální pomoc
• Poděkování paní Marii Kavanové za dlouholetou práci knihovnice
• Informace o zahájených stavebních úpravách školy, školky, dokončení veřejného osvětlení v ul. Okružní
včetně rozhlasu, výměně světelných zdrojů v ul. Větrná, Okružní u MŠ.
• Informace o škodách na majetku obce způsobené úderem blesku do místní kaple.
V. Bajko
• osvětlení na ul. Okružní
P. Švéda
• požadavek na finanční rozbor hospodaření školy - vliv žáků na rozpočet obce
• stížnosti na hluk z aut parkující v ulici Do Dolin
• soukromé parkoviště
Bod č. 9 Usnesení
Další jednání ZO se bude konat koncem měsíce srpna 2021- dle potřeby
Bod č. 12 Závěr
ZO bylo ukončeno v 20.20 hodin.
V Kuchařovicích dne 20. 7. 2021
Zapsal:

