Výpis z 2. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice rok
2022
Výpis z 2. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne
28. 2. 2022 v sále víceúčelového zařízení obce Kuchařovice, 8. května 211
Bod č. 1 Zahájení
Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod a skončeno ve 21.00 hodin. Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo
přítomno 14 osob, 17.02 příchod pan Aleše Mlejnka, 1 osoba byla omluvena. Zastupitelstvo bylo schopno se
usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 8 hlasů.
Přítomní zastupitelé: Marcela Mašejová (starostka obce), Aleš Kubek (místostarosta), Petr Veselý, Martin
Fousek, Miroslav Plaček, Aleš Mlejnek, Václav Bajko, Marek Plaček, Jitka Krulová, Simona Groisová, Petr
Fruhvirt, Jaroslav Krul, Zdenka Dvořáková, Petr Švéda
Přítomni zákonní zástupci dětí MŠ, ZŠ a pedagogický sbor a další hosté.
Nepřítomní zastupitelé: Jaroslav Skokan,
ZO bylo řádně svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kuchařovice i na e-desce a to
od 17.2. 2022 do 28.2. 2022 včetně.
Bod č. 2 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen: Ing. Petr Veselý
Řídící jednání vyzvala členy ZO k přednesení návrhů na ověřovatele zápisu. Ověřovateli zápisu byli určeni:
Mgr. Jaroslav Krul a Petr Švéda
Hlasování
Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2 zápisu č. 2/2022: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 2/2022 pana Jaroslava Krula a Petra Švédy,
zapisovatelem byl zvolen pan Ing. Petr Veselý.
Bod č. 3 Program zasedání
Starostka obce konstatovala, že zápis z jednání zasedání ZO č. 1/2022 ze dne 31.1. 2022 není doposud oficiálně
k dispozici, nebyl doposud řádně ověřen, zapisovateli byly vzneseny písemné připomínky ze strany ověřovatelů
a starostky obce.
Dále byl přednesen návrh programu ZO č. 2/2022, který zastupitelé obdrželi předem v písemné formě.
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Program zasedání
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Inventarizace za rok 2021
6. Žádosti
7. Ostatní záležitosti
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

Hlasování
Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 3 zápisu č. 2/2022: ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.
Bod č. 4 Zpráva starostky obce o činnosti Rady obce č. 2 ze dne 14. 2. 2022
Bod č. 5 Inventarizace za rok 2021
ZO obdrželi inventarizační zprávu za rok 2021 včetně návrhu na vyřazení nepotřebného majetku.
K inventarizaci nebyly podány žádné námitky a připomínky.
Hlasování
Pro:14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.5 ZO schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2021 bez připomínek
Bod č. 6. Žádosti
Bod č. 6a/ Žádost o odkoupení části obecního pozemku sousedící s pozemkem žadatele za účelem vyrovnání
hranice. Žádost podal p. Erik Hujňák. Požadovaná výměra dle geometrického zaměření činí 19 m2 s novým p. č.
739/19. Jedná se o odkoupení 19 m2 z pozemku z p. č. 739/1, který je ve vlastnictví obce Kuchařovice.
Hlasování
Pro:14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6a/ ZO schvaluje vyvěšení záměru prodeje části parcely č. 739/1 o rozměrech 19 m2, která je ve
vlastnictví obce Kuchařovice, a to za cenu v místě obvyklou.
Bod č. 6b/ Návrh p. Erika Hujňáka, za účelem vyrovnání hranice, prodej pozemku v jeho vlastnictví obci
Kuchařovice. Jedná se část pozemku na p. č. 732/22 v k. území obce Kuchařovice ve vlastnictví p. Erika
Hujňáka. Dle geometrického plánu se jedná o 4 m2 s novým p. č. 737/49 za cenu v místě obvyklou.
Hlasování
Pro:14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6b/ ZO schvaluje odkoupení 4 m2 z pozemku 737/22 ve vl. Erika Hujňáka v k. ú obce Kuchařovice
s novým p. č. 737/49 za účelem dorovnání hranice, a to za cenu v místě obvyklou.
Bod č. 6c/Návrh na směnu pozemků v. k. obce Kuchařovice ve vlastnictví p. Ondřeje Chvatíka a p. Palátové
nacházející se v areálu Zemspolu. Jedná se o p. č.839/5, 839/20, 839/6 o celkové výměře 1 667 m2 za
pozemky ve vlastnictví Obce Kuchařovice s p. č. 285/45, 839/14, 840/2, 839/13, 838/14, 842/19 o celkové
výměře 1 709 m2 s odkoupením zbylé výměry. Ke směně pozemků je nutný znalecký posudek na stanovení
ceny jednotlivých parcel.
Hlasování
Pro:14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6c ZO souhlasí s vyvěšením záměru na směnu pozemků s p. č. 839/5, 839/20, 839/6 o celkové
výměře 1 667 m2 v k. ú obce Kuchařovice ve vl. pana p. Ondřeje Chvatíka p. Palátové s obcí Kuchařovice,
která smění p. č. 285/45, 839/14, 840/2, 839/13, 838/14, 842/19 o celkové výměře 1 709 m2. Zbylá výměra
bude p. Chvatíkem a p. Palátovou odkoupena. Záměr bude vyvěšen po stanovení cen za jednotlivé pozemky
dle znaleckého posudku.
Bod č. 6d/ Žádost o návrh přehodnocení podmínek pro souhlasné stanovisko ke změně stavby
p. Chvatík a p. Palátové žádali ZO o přehodnocení rozhodnutí ZO ze dne 13.10. 2021 pod bodem usnesením
č. 6a/8 ZO odsouhlasilo že souhlasné stanovisko ke změně stavby žadatel obdrží až po proběhlé směně
navrhovaných parcel.
Hlasování

Pro:3
proti: 2
zdržel se: 9
Usnesení č. 6d/ ZO zamítlo žádost o přehodnocení podmínek pro souhlasné stanovisko ke změně stavby a
nadále platí usnesení z jednání ZO č. 8 bod č. 6a z roku 2021.
Bod č. 7 Ostatní záležitosti
Bod č. 7a/ MŠ zhodnocení jednání týkající se stížnosti rodičů MŠ, která byla přednesena na ZO č. 1 dne 31.1.
2022. Stížnost se týkala především začlenění prvků waldorfské pedagogiky do ŠVP MŠ.
Starostka obce informovala, jaké kroky byly od doby, kdy byla stížnost podána, včetně doporučení ZO,
udělány z její strany.
• 2. 2. V MŠ proběhla schůzka za účasti všech pedagogů MŠ, ředitelky školy, starostky a místostarosty
obce. Byly projednávány jednotlivé body stížnosti, včetně názorů na chod školky a práci pedagogů
• 3.2. celodenní náslech starostky obce ve výuce v MŠ
• Zaslána žádost na ČŠI Brno k prošetření stížnosti od rodičů a stěžejních bodu sporu ŠVP a předškolního
vzdělávání.
• 9.2. účast starostky obce na schůzkách rodičů dětí z třídy Ježečků
• 14.2. rada obce - členové byli seznámeni s průběhem šetření stížnosti a předběžnými závěry
• 17.2. účast na přednášce ředitelky z MŠ Hudcova Brno o trendech vzdělávání v MŠ
• 28.2. schůzka se zástupkyní rodičů dětí z MŠ a ředitelkou školy
K problematice chodu MŠ se v průběhu jednání vyjádřila ředitelka školy, zastupitelé včetně přítomných
rodičů. Na otázky ze strany zastupitelů bylo odpovídáno ředitelkou školy nebo přítomnými hosty.
Přesto, že většinově převládaly od přítomných rodičů kladné názory na činnost chodu mateřské školy je
zřizovatel příspěvkové organizace povinen reagovat na podané písemné stížnosti.
Dle ZO je nutné především zabezpečovat potřeby rodičů dětí pocházejících z místa bydliště.
Doporučuje zlepšení vztahů mezi pedagogy, v případě, že by nedošlo k nápravě řešit situaci i po personální
stránce.
ZO bere na vědomí problematiku týkající se chodu mateřské školy včetně závěrů vyplývající z proběhlé
diskuse.
Bod č. 7b/ Žádost ředitelství školy o zřízení II. stupně
Ředitelka školy dne 2.6. 2021na jednání ZO č 5/ bod č. 9 n přednesla žádost o zřízení II. stupně ZŠ. Prostory
nabídlo město Znojmo na odloučeném pracovišti ZŠ Pražská školu v ul. Slovenská. Dne 22.2.2022 byla
umožněna pro členy ZO prohlídka areálu školy. Ředitelka školy Mgr. Alena Vavroušková předložila tabulku
s rozborem a výhledem financování školy do roku 2023, k otázce školy a záměru o zřízení II. st. se vyjádřila i
předsedkyně školské rady paní Simona Rýcová.
Ze strany zastupitelů byly kladeny dotazy např. na financování vybavení odborných učeben, další úpravy
učeben.
p. Krul podal návrh zjistit jaké úpravy budou v budově školy ul. Slovenká ještě prováděny.
ZO bere na vědomí informace podané ředitelkou školy k žádosti o zřízení II. stupně. ZO rozhodne o podané
žádosti na zřízení II. stupně ZŠ na dalším zasedání ZO.
Bod č. 7c/ Revokování rozhodnutí ze ZO č. 1.
Starostka obce informovala zastupitele obce, že dle informace ČŠI a dle zákona o obcích, nemá ZO pravomoc
uložit MŠ bezodkladné přepracování ŠVP. Doporučila část tohoto usnesení revokovat a nahradit jiným zněním.
Hlasování
Pro:9
proti: 5
zdržel se: 0
Usnesení č.7c ZO revokuje rozhodnutí ZO č. 1 ze dne 31.1. bod č. 5d/1

Bod č. 7d/ Návrh na změnu usnesení č 5 d/1 ze dne 28. 2. 2022. Znění usnesení změnit na: ZO doporučuje
pedagogické radě při MŠ Kuchařovice přepracovat ŠVP MŠ, tak aby podtémata a charakteristiky jednotlivých
období neobsahovaly prvky waldorfské pedagogiky.
Hlasování
Pro:13
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 7d/ ZO doporučuje pedagogické radě při MŠ Kuchařovice přepravovat ŠVP pro MŠ tak, aby
podtémata a charakteristiky jednotlivých období neobsahovaly prvky waldorfské pedagogiky.
Bod č. 7e/ Směna pozemků p. Vogal - Obec Kuchařovice.
Obci Kuchařovice byla Ing. Janem Vogalem nabídnuta směna parcel ve vl. p. Vogala za parcely ve vl. obce
Kuchařovice. Obec Kuchařovice o parcely p. Vogala projevila v minulosti zájem, a to za účelem zřízení cesty
podél areálu Zemspolu. ZO projednalo návrh na směnu a doporučilo nejprve zpracovat odborný cenový odhad
jednotlivých parcel.
ZO bere na vědomí informaci o možnosti směny parcel v areálu Zemspol ve vl. Ing. Vogala a obce
Kuchařovice. ZO pověřilo starostku obce nechat zpracovat odborný cenový odhad jednotlivých parcel a
směnu projednat na dalším jednání ZO.
Bod č. 7 f/ Návrh na změnu Ceníku VZ Kuchařovice
Starostka obce navrhla navýšení nájmu v Ceníku VZ Kuchařovice, a to z důvodů navýšení ceny za energie a
zvyšování nákladů na údržbu a provoz zařízení.
Hlasování
Pro:11
proti: 1
zdržel se: 2
Usnesení č.7f/ ZO schvaluje změny v Ceníku víceúčelového zařízení s platností od 1.4. 2022
Bod č. 7g/ Rozpočet obce na rok 2022
Starostka obce informovala členy ZO, že v průběhu vyvěšení rozpočtu je možné rozpočet připomínkovat, po
uplynutí zákonem stanovené doby bude svoláno ZO.
ZO bere na vědomí informaci o vyvěšení rozpočtu na rok 2022
Bod č. 7h/ Informace o finanční hotovosti Svazku Rekultivace skládka a ZŠ a MŠ Kuchařovice v Sberbank,
která ukončila svoji činnost a rozšíření pravidel rozpočtového provizoria.
V důsledku úpadku Sberbank, kde měla finanční hotovost uložena ZŠ a MŠ Kuchařovice, bude v případě
potřeby / v závislosti na výplatě z pojištění vkladů/ poskytnuta z rozpočtu obce návratná finanční bezúročná
výpomoc do požadované výše dle sdělení ZŠ a MŠ Kuchařovice se splatností k 31.12. 2022.
Hlasování
Pro:14
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.7h/ ZO schválilo Rozšíření pravidel rozpočtového provizoria o výdaje na návratnou finanční
výpomoc pro případné potřeby ZŠ a MŠ Kuchařovice se splatností k datu 31.12. 2022.
Bod č. 7ch/ Kulturní akce
Starostka obce poděkovala za účast v masopustním průvodu a večerním masopustním karnevalu.
Další kulturní akcí pod vedením p. Krulové je dětský karneval, který se budek konat v neděli 6.3. 2022 v sále VZ.
Výstava vín je již organizačně zabezpečována se Spolkem kuchařovických vinařů.
Rozsáhlejší akce 800 let výročí obce je částečně zabezpečeno, přesto je již nyní začít pracovat na přípravách.
ZO bere na vědomí informace o kulturních akcích
Bod č. 8. Diskuse

Bod č. 9 Usnesení
Další jednání ZO se bude konat koncem měsíce března začátkem dubna.
Bod č. 10 Závěr
ZO bylo ukončeno v 21.00 hodin.
V Kuchařovicích dne 7. 3. 2022.
Zapsal:

……………………………………………….
Ing. Petr Veselý
Ověřovatelé zápisu:

…………………………………………….
Petr Švéda

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

……………………………………………
Mgr. Jaroslav Krul

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

