Zápis č.11 ze zasedání
Zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne 16.12.2015 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Kuchařovice
Přítomni: dle listiny přítomných ( přítomno 11 členů)
1) Jednání Zastupitelstva obce Kuchařovice bylo zahájeno v 17.00 hod, pan
starosta přivítal přítomné členy ZO.
Řídící jednání starosta Lubomír Mlejnek sdělil, že jednání ZO bylo řádně
svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kuchařovice i na edesce a to od 4.12.2015 – do 16.12.2015 včetně.
Konstatovala, že je přítomno 11 členů ZO, tedy nadpoloviční většina členů
ZO a jednání je tedy usnášeníschopné viz. prezenční listina.
Zapisovatelkou jednání byla určena paní Martina Vodáková.
2) Pan starosta vyzval členy ZO k přednesení návrhů na ověřovatele zápisu.
Navrženi byli pan Bc.Marek Plaček a pan Ing.Petr Veselý
Usnesení č.1 a 2 zápisu č.11/2015: ZO schvaluje za ověřovatele zápisu z jednání ZO
č.11/2015 pan Bc.Marek Plaček a Ing.Petr Veselý
Hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel se

Pan starosta konstatoval, že zápis z jednání zasedání ZO č.10/2015 ze dne
26.10.2015 byl řádně ověřen a nebylo proti němu vzneseno žádných písemných
připomínek. Ústní připomínky rovněž nebyly na jednání předneseny.
3) Pan starosta přednesl návrh programu jednání ZO č.11/2015, který
každý obdržel.
Usnesení č.3 zápisu č.11/2015:ZO schvaluje program jednání v tomto znění:

1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisů
3) Program zasedání
4) Zpráva o činnosti rady
5/Rozpočtové provizorium
6/Rozpočtové opatření č.5/2015
7/Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
8/Žádosti
9/Diskuse
10/Usnesení
11/ Závěr

Hlasování:
11 pro
Program jednání ZO č.11/2015 byl schválen

0 proti

0 zdržel se

ad4) Zpráva o činnosti rady obce- rada obce se sešla od posledního zasedání 2xdne 25.11.2015 projednala
-

Prodloužení uzavírky ul.Znojemská do 18.12.2015
Přípojka plynu k víceúčelovému zařízení-předláždění
Vánoční strom od p.Humplíkové,osvícení stromu a lípy
Ukončení nájmu bytu Grossových v MŠ předání 30.11.
Prohlídka bytu na pronájem 7.12. nabídky do 9.12.2015
Vyřízení žádosti p.Jonášové-prodej pozemku za čp.155
Žádost p.Mareše o vydláždění prostoru před domem čp.395
Platový výměr paní ředitelce MŠ

dne 9.12.2015
-

Dokončení rekonstrukce ul.Znojemské
Zapojení plynu do víceúčelového zařízení
Přezkum hospodaření za rok 2015
Telekomunikační služby –smlouva
Žádost Sokola Kuchařovice o fin příspěvek
Rozpočet soc.fondu na r. 2016
Žádost o pronájem pozemku za domem čp.155
Oznámení o uzavření Mateřské školy v době prázdnin
Odměna paní ředitelce MŠ
Nájem bytu v MŠ
Pořádání Silvestrovské zábavy

Návrh usnesení č.4: ZO bere na vědomí zprávu pana starosty o činnosti rady obce

ad5) Rozpočtové provizorium na rok 2016
Do doby schválení rozpočtu obce na rok 2016 se chod obce řídí pravidly
rozpočtového provizoria:
-

Plnění na základě smluvních vztahů vzniklých v minulých letech – dodavatelé fa.za el.aj.úhrada
dlouhodobých závazků
Zajištění povinnosti vyplývajících z pracovně právních vztahů-výplaty mezd, pojistného aj.
Zajištění povinností vyplývajících pro obec z obecně závazných předpisů-finanční vypořádání
Zabezpečení chodu hospodaření zřízených příspěvkových organizací
Odvrácení vzniku situací po živelné pohromě, havarijní stavy aj.
Ostatní mimořádné výdaje se mohou hradit po odsouhlasení ZO

Návrh usnesení č.5: ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016
Hlasování:
11 pro
Příchod pana Skokana 17.50h

0 proti

0 zdržel se

ad6) Rozpočtové opatření č.5/2015 – informace podala p.Trilcová
Pan Janda měl dotaz k položce – převod vlastních zdrojů, par. 3319 – kultura navýšení z důvodu adventních koncertů a Silvestrovské zábavy, 3745- navýšení platů
zaměstnanců – dotace na VPP, ušetření finančních prostředků z úvěru, splátky úvěru.
Pan Krul – daňové příjmy, na účtech cca 4 mil.Kč
Návrh usnesení č.6: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.5/2015 včetně doplnění
Hlasování:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

ad7) Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místních poplatcích.
Úpravy se týkají osvobození od poplatku za odpad a to pro určitý druh
obyvatelstva a za určitých výjimek.
Pan Švéda podal návrh na zvýšení poplatku za psa na 100,-Kč,tento návrh
zastupitelstvo neschválilo.
Pro 2
proti 6
zdrželi 4
Návrh usnesení č.7: ZO schvaluje OZV o místních poplatcích
Hlasování:

10 pro

0 proti

2 zdržel se

ad8) Žádosti:
a) Pan starosta předložil návrh inventarizační komise, včetně plánu inventur,
které proběhnou v termínu od 4.1. – 16.1.2016, souhlas se jmenováním
Návrh usnesení č.8a:ZO bere na vědomí

b) Žádost zastupitele Mgr. Lucie Čimerové na odstoupení ze ZO a ukončení
členství v kontrolním výboru a to z důvodů změny bydliště. Z tohoto důvodu
bude osloven další náhradník a na příštím ZO složí slib.
c) Žádost pana Floriana na odstoupení z funkce předsedy kontrolního výboru a
redakční rady Kuchařovického zpravodaje. Na příštím zasedání bude zvolen
nový člen a předseda kontrolního výboru .
d) Pan Florian předložil návrh Kroniky obce Kuchařovice za rok 2014

Návrh usnesení č.8d:ZO schvaluje Kroniku za rok 2014
Hlasování:

12 pro

0 proti

0 zdržel se

e) Zařazení víceúčelového zařízení do majetku ve výši 25.909.171,28Kč – dle
přílohy-tabulka
Návrh usnesení č8e:ZO schvaluje zařazení Víceúčelového zařízení do majetku
Hlasování:
12 pro
Příchod pana Hevery 18.42h

0 proti

0 zdržel se

f) Provozní řád víceúčelového zařízení .Sjednocení bodů v PŘ a ceníku služeb.
Návrh usnesení č.8f:ZO schvaluje Provozní řád víceúčelového zařízení
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

g) Odpis pro nedobytnost – komise pro projednávání přestupků uložila
obviněnému p. Grexovi v roce 2014 pokutu ve výši 1000,-Kč,která nebyla po
opakovaném vymáhání dosud uhrazena a další vymáhání by bylo nepřiměřeně
nákladné.
Návrh usnesení č.8g:ZO schvaluje odpis pro nedobytnost
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

h) Zápis z kontrolního výboru- dle přílohy
Návrh usnesení č.8h:ZO schvaluje zápis kontrolního výboru
Hlasování:

13 pro

0 proti

0 zdržel se

i) Protokol o kontrole v Mateřské škole- dle přílohy
Návrh usnesení č.8i:ZO bere na vědomí

j) Navýšení odměny paní místostarostce o 3% dle nařízení vlády 352/2015 ze
dne 14.12.2015
Návrh usnesení č.8j:ZO schvaluje navýšení odměny o 3% od 1.1.2016
Hlasování:

12 pro

0 proti

1 zdržel se

ch) Informace ze Svazu měst a obcí o zvýšení příjmů obcím od 1.1.2017
Návrh usnesení č.8ch:ZO bere na vědomí

Dotace na výměnu kotlů.
Z důvodu nízké informovanosti občanů o této dotaci, bude v případě požadavků
z řad občanů uspořádaná na toto téma beseda, kde bude způsob a účel dotace,
včetně dosažitelnosti na dotace lidem objasněna.
k)

Návrh usnesení č.8k:ZO bere na vědomí

l) Pozemkové úpravy v obci Suchohrdly
Návrh usnesení č.8l:ZO bere na vědomí

m) ASA EKO zaslala informace o odvozu odpadu, jelikož vychází odvoz odpadu
v naší obci od 25.12. až za tři týdny 15.1.2016 , mohou si občané zdarma
vyzvednout pytel na odvoz. Bude uvedeno ve zpravodaji. Současně bude
uvedeno uzavření Obecního úřadu.
Návrh usnesení č.8m:ZO bere na vědomí

n) Řešení stížnosti na Mateřskou školu – informace podala paní Mašejová – jde o
vykonávání dohledu nad integrovaným chlapcem. K této problematice se
vyjádřil i pan Janda.
Návrh usnesení č.8n:ZO bere na vědomí

o) Paní ředitelka Mateřské školy předložila žádost o uzavření MŠ v době
vánočních a jarních prázdnin, včetně návrhu na instalaci zabezpečovací
techniky v objektu Mateřské školy proti vloupání
Návrh usnesení č.8o: ZO bere na vědomí

ad9) Diskuse
Komunikace na ul.Znojemská – výška a šířka, dokončení, chodníky
Pan Bajko měl dotaz na opravu ulice Okružní.
Pan Krul oprava silnice na ul.Na Hladově

Harmonogram kulturních akcí na rok 2016- předloží na dalším ZO
Silvestr – zajišťuje paní Mašejová – hudba zajištěna, tombola, vstupenky
v předprodeji, zbývající na místě cena 170,-Kč,na místě 200,-Kč, občerstvení zajistí
pan Nesnídal, zveřejnění na webových stránkách obce, šatna p.Heverová
Byt v Mateřské škole – tři zájemci, výběr v kompetenci rady obce, návrh do
budoucna – zrušení bytu a vybudování větší školní jídelny
ad10) Usnesení
ad11) Závěr –ZO bylo ukončeno 19.45 hod
Zapsala v Kuchařovicích dne 28.12.2015
Vodáková Martina……………………………………………….

Ověřovatele zápisu pan Bc.Marek Plaček a pan Ing.Petr Veselý
……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………..
Marcela Mašejová
místostarostka

………………………………………..
Bc.Lubomír Mlejnek
starosta obce

