Výpis z 3. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice rok
2022
Výpis z 3. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne
30. 3. 2022 v sále víceúčelového zařízení obce Kuchařovice, 8. května 211
Bod č. 1 Zahájení
Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod a skončeno ve 20.14 hodin. Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo
přítomno 11 osob, od 18.03 příchod p. Groisová přítomno 12 osob, 3 byly omluveny. 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, Václav Bajko, Marek Plaček, Jitka Krulová, Simona Groisová, Jaroslav Krul, Zdenka
Dvořáková, Petr Švéda
Přítomni zákonní zástupci žáků ZŠ a pedagogický sbor, místostarosta města Znojma p. Grois a další hosté.
Nepřítomní zastupitelé: Jaroslav Skokan, Aleš Mlejnek, Petr Fruhvirt
ZO bylo řádně svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kuchařovice i na e-desce a to
od 21.3. 2022 do 30.3. 2022 včetně.
Bod č. 2 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen:pan Aleš Kubek
Řídící jednání vyzvala členy ZO k přednesení návrhů na ověřovatele zápisu. Ověřovateli zápisu byli určeni:
p. Petr Švéda a Ing. Václav Bajko
Hlasování
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2 zápisu č. 3/2022: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 3/2022 pana Aleše Kubka a zapisovatele p.
Petra Švédy a Ing. Václava Bajka
Příchod p. Groisové
Bod č. 3 Program zasedání
3 a/Starostka obce konstatovala, že zápis č. 2 byl řádně ověřen a nebyly k němu vneseny žádné připomínky.
3b/Starostka obce konstatovala, že zápis z jednání zasedání ZO č. 1/2022 ze dne 31.1. 2022 byl ověřen,
k zápisu však byly vzneseny písemné připomínky ze strany ověřovatelů a starostky obce. Zapisovatel tyto
připomínky neakceptoval. Jedná se o číselné zapisování jednotlivých usnesení, které má obec nastaven
v určitém režimu např. bod č. 5 Žádosti, pod body a jejich usnesení jsou číslovány stejnou číslicí a odlišeny
písmeny malé abecedy. Dále v bodě č. 6d ZO odsouhlasilo pouze odkoupení pozemků nikoli návrh kupních
smluv. V bodě 6 g doplnit termín od kdy bude splatnost inflace platit.
ZO tímto ukládá zapisovateli upravit zápis č. 1 tak jak navrhuje ZO na svém jednání č. 3 ze dne 31.3. 2022.
Hlasování
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 3b/ZO ukládá zapisovateli zápisu č. 1. Ing. Aleši Mlejnkovi upravit zápis č. 1 tak jak navrhuje ZO č.3.
ze dne 31.3. 2022.
Bod č. 3c Program zasedání č. 3
Dále byl přednesen návrh programu ZO č. 3/2022, který zastupitelé obdrželi předem v písemné formě.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Program zasedání
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Rozpočet obce na rok 2022 + výhled
6. Žádosti
7. Ostatní záležitosti
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3c zápisu č. 3/2022: ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce tak jak byl navržen.
Bod č. 4 Zpráva starostky obce o činnosti Rady obce č. 3 ze dne 21.3. 2022
Bod č.5 Rozpočet obce na rok 2022 + výhled
Bod č. 5a/ Zpráva finančního výboru k rozpočtu obce Kuchařovice na rok 2022
Zprávu přednesl předseda výboru. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování
Pro:12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5a/ ZO schvaluje zprávu finančního výboru bez připomínek
Bod č. 5b/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kuchařovice na období let 2023 až 2024
ZO nevzneslo k stř. výhledu žádné připomínky
Hlasování
Pro:12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5b/ ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Kuchařovice na období let 2023 – 2024
Bod č. 5c Rozpočet obce na rok 2022
K rozpočtu obce ZO nevznesli žádné připomínky
Hlasování
Pro:12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5c/ ZO schvaluje rozpočet obce Kuchařovice členěný na paragrafy bez připomínek.

Bod č. 5d/ Rozpočet sociálního fondu obce Kuchařovice na rok 2022
ZO nevzneslo žádné připomínky
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5d/ ZO schvaluje rozpočet sociálního fonde obce Kuchařovice na rok 2022
Bod č. 6 Žádosti
Bod č. 6a Žádost ZŠ Kuchařovice o zřízení II. stupně základní škole v budově bývalé školy ZŠ Slovenská.
Město Znojmo schválilo na svém jednání, na základě žádosti ředitelství školy Kuchařovice, bezúplatnou
výpůjčku budovy školy na ul. Slovenská. Souhlasné stanovisko je potřebné i ze strany obce Kuchařovice. ZO
byly seznámeni na schůzce se zástupci města Znojma p. místostarostou Groisem a vedoucí odboru školství p.

Krátkou o podmínkách, které město Znojmo nabízí. Výpůjčka by byla bezúplatná, ve škole je standardní
nábytek, tabule. Pět tříd. Budovu by spravovalo město Znojmo, obec Kuchařovice by platila pouze energie.
ZO mělo možnost si budovu a jednotlivé prostory školy prohlédnout. Podle ředitelky školy je o druhý stupeň ze
strany rodičů enormní zájem, jsou předběžně sjednaní i pedagogové, vybavení učeben lze získat z dotací, které
se zaměřují na vybavení odborných učeben. Kroky ze strany města Znojma objasnil pan. místostarosta Grois,
dále rodiče velice kladně hodnotili práci školy včetně vysoké spokojenosti s výukou.
Zastupitelé obce vznášeli dotazy na financování, zabezpečení pedagogického sboru a vybavení učeben, včetně
toho, že rodiče obce Kuchařovice o první stupeň nejeví zájem. Dle názoru některých zastupitelů nechtějí, aby
byl obecní rozpočet zatížen dalšími výdaji na vybavení nových učeben školy kde by probíhal II. stupeň výuky.
Dále dle některých zastupitelů ředitelka školy nedostatečně doložila jaké bude obsazení na II. stupni pedagogy,
včetně jejich úvazků a financování vybavení učeben.
Starostka obce vyčíslila příjmy obce, které by obec jako taková získala navýšením počtu žáků. Příjmy by
převyšovaly náklady na provoz všech budov. Zisk by byl použit na další opravy a vybavení všech budov,
mateřské i základní školy. Škola i obec by zvýšením počtu žáků mohla využít dotace z IROPU a Mas znojemské
vinařství, které jsou zaměřeny na vybavení odborných učeben, včetně přístavby školy v Kuchařovicích, kde by
mohly současně vzniknout i třídy pro I. stupeň standardní výuky se základním vzděláváním. Vzhledem k nízkým
počtům dětí z obce Kuchařovice by se jednalo o malotřídní systém. V případě, že by škola měla pouze
malotřídní systém nebyla by samostatně výdělečná a obec bude muset doplácet nemalé prostředky na
pedagogy a provoz budov.
Hlasování
Pro: 2
proti: 6
zdržel se: 4
Usnesení č. 6a/ ZO neschválilo žádost Základní školy Kuchařovice o zřízení II. stupně základní školy, včetně
zamítnutí výpůjčky budovy školy na ul. Slovenská, která měla být k těmto účelům dána od města Znojma do
výpůjčky.
Bod č. 6b/ Žádost o navýšení kapacity Mateřské školy Kuchařovice ze současného počtu 40 dětí na maximální
počet 48 dětí.
Ředitelka školy předložila žádost na navýšení kapacity v mateřské škole k datu od 1.9. 2022.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6b/ ZO schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy Kuchařovice, a to k datu od 1.9. 2022. RO pověří
starostku obce o podání žádosti na KÚ JMK, včetně schválení navýšení kapacity MŠ.
Bod č. 6c/ Žádost fi TIA CS o nákup drtiče dřevní hmoty za sníženou nabídkovou cenu, která činí 112 500 Kč,Firma TIA Cs v roce 2021 podala jako jediná firma žádost odkoupení drtiče dřevní hmoty, který obec nabídla
k prodeji. Nyní požaduje snížení ceny o DPH, které bylo zahrnuto v původní nabídce.
Hlasování
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 6c/ ZO schvaluje firmě TIA CS s. r. o prodej drtiče dřevní hmoty za cenu 112 500,-Kč.

Bod č. 7. Ostatní záležitosti
Bod č. 7a/ Kupní smlouva pozemek v k. ú, Kuchařovice
Kupní smlouva č. 160/2021 týkající se prodeje pozemku parc. č. 145/2 v k. ú. Kuchařovice mezi Českou
republikou - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a obcí Kuchařovice za cenu 12 300,-Kč. Nákup
byl odsouhlasen ZO Kuchařovice na jednání č.5/2021.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č. 7a/ ZO schválilo kupní smlouvu č. 160/2021 týkající se prodeje pozemku s par. č. 145/2 v k. ú.
Kuchařovice mezi Českou republikou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a obcí Kuchařovice
za cenu 12 300,-Kč.
Bod č. 7b/ Rozšíření pravomoci RO pro přijímání rozpočtového opatření pro případy zapojení dotačních
prostředků do rozpočtu obce Kuchařovice jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.
Hlasování
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 7b/ ZO schválilo rozšíření pravomoci RO pro přijímání rozpočtového opatření pro případy
zapojení dotačních prostředků do rozpočtu obce Kuchařovice jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.
Bod č. 7c/ Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2022 mezi
městem Znojmem a obcí Kuchařovice. Obec městu Znojmu zaplatí částku 25 000,-Kč. Smlouva je na dobu
určitou do 31.12. 2022
Hlasování
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č. 7c/ ZO schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo
pro rok 2022.
Bod č. 7d/ Znalecký posudek na pozemky v areálu Zemspol zpracovaný Ing. Křemečkem. Cena v tomto
areálu je jednotná a to 300Kč /1 m2. Vypracovaný znalecký posudek bude vyvěšen společně s žádostí o
směnu pozemků mezi p. Chvatíkem, p. Palátovou a obcí Kuchařovice. Směna byla schválena na ZO č. 2/2022.
ZO bere na vědomí informaci o vypracovaném znaleckém posudku.
Bod č. 7e/ Informace o souhlasném stanovisku MŠMT k navýšení kapacity ZŠ z 60 na 80 žáků k datu od 1.9.
2022.
ZO bere na vědom informaci o navýšení kapacity ZŠ.
Bod č. 7f/ Zpracovaný návrh na víceúčelové hřiště od firmy FUNY sport.
ZO bere informaci na vědomí
7 g/ Kulturní akce
Výstava vín
Zabezpečuje: Spolek kuchařovických vinařů p. Veselý / zabezpečení vzorků, degustační komise a řízení
degustace, katalog vín a diplomy/ a obec Kuchařovice /propagace, plakát, nákup odměn, vstupenky, skleničky/
Setkání se seniory
Z: obec Kuchařovice + kulturní výbor
Svěcení kapličky
Z: Aleš Kubek / propagace, plakáty, program/
Výročí obce
Z: obec Kuchařovice, kulturní výbor, SDH, Spolek kuch. Vinařů.
Program je sestaven, zabezpečena hudba, stánky, ekobus, divadlo, řezbářská a keramická dílna.
V úterý v 18.oo hodin schůzka za účasti kult. Výboru, SDH pan Fousek, Spolek kuch. Vinařů p. Veselý.
Bod č. 7h/ Zpravodaj.
Starostka požádala přítomné o dodání příspěvků do zpravodaje do pátku 8. dubna.
Bod č. 8. Diskuse

p. Krulová
dotaz na opravu podlahy ve VZ – prozatím jsou zpracovány dvě nabídky na celkové zbroušení, a jedna nabídka
na hloubkové čištění. Postup bude ještě konzultován s podlahářskou firmou, která parkety pokládala.
p. Groisová
upozornila na nevhodné a nebezpečné umístění kontejneru spolku Equus Kuchařovice.
p. Janda
upozornil na nevhodné chování pejskařů na workoutovém hřišti, včetně zajíždění osobními vozidly až k cvičícím
prvkům. Podal návrh na oplocení hřiště.
p. Florian
parkování vozidel na chodníku – v případě zjištění má každý občan právo podat oznámení na Policii ČR.
p. Laušová
dopravní situace na hlavní komunikaci
Dle sdělení starostky není v pravomoci obce zamezit projíždění vozidel přes komunikaci II/408. Na jednání u
kulatého stolu Magnus Regium kde byli přítomni i starostové obce Kuchařovice, Suchohrdel a zástupci
ministerstva dopravy, ŘSD a SUS a ředitel dopravní Policie JMK byla přednesena prezentace o problematice
dopravy v obci Kuchařovice a Suchohrdly. Dle vyjádření ŘSD by měl být obchvat města Znojma dokončen do
roku 2029.
Bod č. 9 Usnesení
Další jednání ZO se bude konat dle potřeby.
Bod č. 10 Závěr
ZO bylo ukončeno v 20.14 hodin.
V Kuchařovicích dne 30. 3. 2022.
Zapsal:

……………………………………………….
Aleš Kubek
Ověřovatelé zápisu:

…………………………………………….
Petr Švéda

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

……………………………………………
Ing. Václav Bajko

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

