Výpis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice
rok 2021
Výpis z 7. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne
25. 8. 2021 v zasedací místnosti obce Kuchařovice, 8. května

Bod č. 1 Zahájení
Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod a skončeno v 21.15 hod. Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo přítomno 11
osob od 18.50 hod. příchod pan. Skokan Jaroslav, Jaroslav (celkem 12 osob po příchodu p. Skokana).
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů.
Přítomní zastupitelé: Marcela Mašejová (starostka obce), Aleš Kubek (místostarosta), Ing. Petr Veselý, Ing.
Václav Bajko, Bc. Miroslav Plaček, Bc. Marek Plaček, Mgr. Jaroslav Krul, Petr Švéda, Ing. Jitka Krulová
Bc. Zdenka Dvořáková, Jaroslav Skokan příchod 18.50 hod.
Nepřítomní zastupitelé: Ing. Aleš Mlejnek, Martin Fousek, Petr Fruhvirt
ZO bylo řádně svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kuchařovice i na e-desce,
od 17.8. 2021 do 25.8. 2021 včetně.

Prezentace mapového serveru GOBec od firmy GPlus zastoupenou panem Ing. Kacetlem.
18.05 až 18.45 hodin, z časových důvodů přesunuta prezentace z bodu č. 6 na úvod jednání ZO.
18.45 příchod Jaroslava Skokana
Bod č. 3 Program zasedání
Starostka obce konstatovala, že zápis z jednání zasedání ZO č. 6/2021 ze dne 19. 7. 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. 7/2021, který zastupitelé obdrželi předem v písemné
formě.
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Program zasedání
4. Návrh rozpočtového opatření č. 5
5. Žádosti
6. Ostatní záležitosti
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3 zápisu č. 7/2021: ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
Bod č. 4 Návrh rozpočtového opatření č. 5

ZO byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 5. ZO nevznesli žádné připomínky.
Hlasování
Pro: 9 proti: 0
zdržel se: 3
Usnesení č. 4 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5 bez připomínek
Bod č. 5 Žádosti
Bod č.5a/ Žádost města Miroslavi o podporu výstavby Domu pro seniory
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5a/7 ZO schválili žádost o podporu města Miroslavi na výstavbu Domu pro seniory v městě
Miroslavi
Bod č. 5b/ Smlouva o věcném břemeni - smlouva č. ZN -0014330058105/001 -GPM Kuchařovice NN kab. svod.
Do SS. ZO nemělo připomínky.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.5b/ ZO schvaluje smlouvu o věcném břemeni Kuchařovice NN kab. svod. Do SS.
Bod č. 6 Ostatní záležitosti
Bod č. 6a/ Smlouva o právu provést stavbu.
ZO obdrželi písemnou smlouvu o provedení stavby mezi obcí Kuchařovice a Jihomoravským krajem, jakožto
vlastníkem silnice III/4121 a pozemku p. č. 432/1 svěřené SÚS JMK. ZO nevznesli žádné připomínky.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6a/7 ZO schvaluje Smlouvu mezi obcí Kuchařovice a JMK Brno o právu provedení stavby.
Bod č.6b/ Smlouva o bezúplatném převodu pozemku s parc. číslem 1138/3 v k. ú. Kuchařovice
ČR Úřad pro zastupován státu předložil smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
s omezujícími podmínkami č. 58/2021. Převádí parcelu č. 1138/3 ostatní plocha, komunikace do vlastnictví
obce Kuchařovice.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6b/7 ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu a bezúplatný převod pozemku s parc. číslem
1138/3 v k. ú. Kuchařovice do vlastnictví obce Kuchařovice.
Bod č. 6c/Přehled financování školství od roku 2018 do roku 2021
ZO byl předložen výčet objemu finančních prostředků za žáka plynoucí do rozpočtu obce (jídelna, MŠ, ZŠ
Kuchařovice) od školního roku 2018 do 2021. Finanční prostředky jsou určeny na provozní náklady, vybavení a
doplatky mezd. Nejsou určeny na opravy budov, které jsou v majetku obce. Opravy zhodnocují stavby.
ZO bere na vědomí informace zprávu o přehledu objemu fin. prostředků na žáka školy
Bod č. 6d/ Nabídka firmy GPlus na zřízení internetového mapového serveru GOBec.
Zástupce firmy Ing. Kacetl ve své prezentaci seznámil zastupitele obce s obsahem a funkcí mapového serveru.
ZO souhlasili s pořízením a uzavřením smlouvu a zavedením tohoto mapového serveru. V případě
rapidního navýšení ceny, využít tříměsíční výp. lhůtu.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 6d/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo a poskytování služeb s firmou GPlus s.r.o a obcí
Kuchařovice na služby projektu aplikace GOBec na serveru a to od 1.10. 2021
Bod č. 6e/ Mobilní rozhlas
ZO projednalo návrh na zřízení Mobilního rozhlasu. O možnosti informovat občany prostřednictvím web.
stránek a Zpravodaje.
Hlasování
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 6e/ ZO schvaluje užití komunikačního ekosystému Mobilní Rozhlas
Bod č. 6f/ Informace o nákupu nových kladívek do drtiče.
Kladívka budou objednané u firmy TOS Znojmo
ZO bere na vědomí informaci i pořízení nových kladívek do drtiče
Bod č. 6g/ Informace o možnosti prodeje kamer na měření rychlosti
ZO bere informaci na vědomí
Bod č. 6h/ Informace o proběhlém II kole výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Workoutové hřiště Kuchařovice. Výběrová komise vyhodnotila nabídky na realizaci zakázky Workoutové
hřiště Kuchařovice. Byly zaslány dvě nabídky. Dle zadávací dokumentace byla vybraná firma Colmex s. r.o.
Výběrová komise doporučuje ZO schválit vítěznou firmu Colmex jako dodavatele zakázky.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6h/ ZO schvaluje firmu Colmex. S. r. o jako zhotovitele zakázky malého rozsahu „Workoutové
hřiště Kuchařovice“. Pověřuje starostku obce podepsáním smlouvy na zhotovení zakázky.
Bod č. 6 ch/ Vyhlášení II kola Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce hřbitova
Kuchařovice, jejíž předmětem jsou stavební práce na hřbitovní zdi a přístupové cestě.
Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce hřbitova Kuchařovice – sanační práce na hřbitovní zdi
a komunikaci.“ Beze změny
ZO byl předloženy pozměňující návrhy v zadávací dokumentaci a oznámení o výběrovém řízení. ZD byly dle

předběžného jednání s poskytovatelem dotace provedeny změny v materiálu na komunikaci, včetně úpravy
celkové částky realizace a termín plnění byl stanoven n 31.8. 2022. Dále do VŘ bude oslovena další firma a to f.
Vobůrka Karel a Atlanta. Termín podávání nabídek a zasedání výběrové komise byl stanoven na 21.9. 2021
v 16.00 hodin. Nikdo nevznesl žádné připomínky.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6ch/ ZO schvaluje vyhlášení II kola výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce hřbitova Kuchařovice – sanační práce na hřbitovní zdi a komunikaci,“ včetně
pozměňovací zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

Bod č.6i/ Vyhlášení výběrového řízení na pořízení komunálního stroje pro obec Kuchařovice.
Název výzvy „Nákup komunálního traktoru“ S obsahem zadávací dokumentace seznámili ZO pan. Bajko,
Kubek a p. Veselý. Návrh složení výběrové komise: p. Aleš Kubek, Václav Bajko, Petr Veselý, Petr Fruhvirt,
Karel Stehlík. Termín podání nabídek a výběrového řízení bylo stanoveno na 29.9. v 16.00 hodin. Osloveny
budou firmy: Hitl, Macháček Drnholec, Agrotechnic Olomouc,
Hlasování

Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6i/ ZO schvaluje zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu „Nákup komunálního
traktoru“, složení výběrové komise, termín konání výběrového řízení a seznam firem, kterým bude zad.
dokumentace zaslána.
Bod č. 6j/ Informace o vyhlášení výzvy na zlepšení technického stavu malých vodních toků a malých vodních
nádrží. Veškerá dokumentace je připravena, zbývá rozhodnutí z Odboru životního prostředí ve Znojmě.
ZO bere informaci o vyhlášení výzvě na vědomí
Bod č. 6k/Informace o podmínkách dotace na výsadbu stromů. Vyhlášené dotace jsou podmíněny nejmenší
částkou 150 tisíc nebo spoluúčast sponzorů z 50 %. Výsadba stromů nad garážemi v ulici na Výhon bude
zrealizována z vlastních zdrojů.
ZO bere informaci na vědomí.
Bod č. 6l/ Informace o vyhlášení nového výběrového řízení na dopravce MHD. Probíhají setkání starostů
dotčených obcí s městem Znojmem. Dojde i ke změnám nákladů na občana, které hradí obce z vlastního
rozpočtu. Cena za 1 km činí 50,-Kč. Ze strany starostky bylo doporučeno přidat jeden spoj v nočních hodinách
(22.00 hod.), dále prodloužit dojezd Hradiště Kuchařovice až k Nemocnici Znojmo (minimálně dva spoje
v dopoledních hodinách). Návrh bude konzultován i s obcí Suchohrdly. Budou předloženy návrhy s cenovou
kalkulací.
ZO bere informaci o připravovaných změnách na vědomí.
Bod č. 6m/ Doprava v obci. Dopravní policie doporučuje ke snížení rychlosti v obci instalovat značky
s rychlostí 30 km. Problematické ulice např. Větrná atd.
Bod č. 6n/ Kulturní akce
Václavské posvícení – program dle harmonogramu. V sobotu proběhne svěcení Nejsvětější Trojice.
Vítání občánků termín stanoven na 17. 10. 2021
Drakiáda
Vánoční koncerty: LŠU, Carmínek, Veltlínek a Muzika Antiqua
Bod č. 6o/ Kaplička
Návrh na výmalbu interiéru a návrh barev od restaurátora p. Káňi. Po dohodě bude výmalba provedena
z vlastních zdrojů, pouze bude požadavek na návrh barev interiéru a exteriéru.
Bod č.8 Diskuse
p. Krulová
• dotaz na obsazení místa kronikáře
P. Švéda
• Dotaz na rozvoz obědů mladším občanům
Dotazy byly zodpovězeny
Bod č. 9 Usnesení
Další jednání ZO se bude konat v měsíci říjnu 2021-popř. dle potřeby

Bod č. 12 Závěr
ZO bylo ukončeno v 21.15 hodin.
V Kuchařovicích dne 26.8. 2021
Zapsala:

……………………………………………….
Bc. Zdenka Dvořáková
Ověřovatelé zápisu:
…………………………………………….
Petr Švéda

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

……………………………………………
Ing. Petr Veselý

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

