1. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice
rok 2021
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne
17. 2. 2021 v sále VZ Kuchařovice, 8. května
Bod č. 5 Zpráva starostky obce o činnosti Rady obce č. 1 ze dne 27.1. 2021
Starostka obce přednesla zprávu o činnosti Rady obce.
• Finanční dar ve výši 1 000,- kč pro dobrovolnické centrum ADRA
• pronájem obecního pozemku parcely č. 881/1 o rozloze 924 m2
• účetní odpisový plán ZŠ a MŠ Kuchařovice
• přerušení provozu ZŠ, školní jídelny a MŠ v době jarních prázdnin
• platový výměr ředitelky školy
• navýšení ceny nájemného za užívání zahrad v katastru obce Kuchařovice k datu od 1.1. 2022
• nabídka firmy Zásilkovna na instalaci Zboxu
• vyhotovení znaleckého posudku na překopávač
• smlouva s městem Znojmem o pořízení zařízení na úsekové měření rychlosti v obci a výkonu úkolů
městské policie
• sociální fond
• kulturní akce 2021
• výstavba Kuchařovice sever.
Bod č. 6 Inventarizační zpráva za rok 2020
ZO byla předložena inventarizační zpráva za rok 2020. ZO nevzneslo žádné připomínky.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.6 zápisu č.1/2021 ZO schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2020 bez připomínek
Bod č. 7. Žádosti
Bod. č. 7a) ZŠ a MŠ Kuchařovice předložilo účetní odpisový plán podle SU a AU pro rok 2021
ZO nevzneslo žádné připomínky.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 7a/2021 ZO schvaluje ZŠ a MŠ Kuchařovice Účetní odpisový plán podle SU a AU pro rok 2021
Bod. č. 7b) Žádost Města Znojma o spolufinancování sociálních služeb v ORP Znojmo na rok 2021.
Na základě závěrů z ZO č. 7/2020 byly ZO předloženy další informace týkající se způsobu financování soc.
služeb na okrese Znojmo. Přítomny byly i zástupkyně sociálního odboru, které způsob financování osvětlily.
ZO vzneslo dva návrhy na spolufinancování sociálních služeb.
a) Spolufinancování v plně požadované výši 49 400 Kč
Hlasování:
Pro: 0
proti: 11
zdržel se: 1
Usnesení: částka 49 400,-Kč nebyla schválena
b) Spolufinancování ve výši 25 000 Kč
Hlasování:
Pro: 9
proti: 3
zdržel se: 0
Usnesení č. 7b/2021
ZO schválilo příspěvek 25 000,-Kč do rozpočtu města Znojma na spolufinancování sociálních služeb.
Bod č. 8. Ostatní záležitosti

Bod č. 8a/2021 Doplnění převodu skládky ve vlastnictví svazku obcí na obec Kuchařovice formou
bezúplatného převodu. Rozhodnutí ZO č. 3/2020 bod č. 5d z 10. 6. 2020
Na základě právního oddělení města Znojma nebyl ani jednou stranou městem Znojmem a obcí Kuchařovice
odsouhlasen bezúplatný převod majetku Rekultivace skládka. Doporučuje tedy ZO obcí dodatečně toto znění
schválit. ZO obce Kuchařovice proti tomuto návrhu nevzneslo žádné připomínky.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8a) ZO schvaluje uzavření smlouvy s městem Znojmem o bezúplatný převod stavby rekultivace
skládky ve vlastnictví svazku obcí na obec Kuchařovice. Členské obce se při odkupování pozemků budou
podílet stejným dílem.
Bod č. 8b Sociální fond
Z důvodu nepřehledného financování a doporučení auditu bylo navrženo ukončení sociálního fondu, který
sdílely obce Kuchařovice, Dobšice, Nový Šaldorf a Šatov, a to k datu 31.3. 2021.
ZO nemá k tomuto doporučení žádné připomínky.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8b/2021 ZO schvaluje ukončení sociálního fondu k datu 31.3. 2021
Bod č. 8c/2021 Zřízení nového sociálního fondu
Obec Kuchařovice zřídí nový sociální fond, finanční prostředky budou ukládány na samostatný účet u KB
Znojmo, který bude za tímto účelem nově zřízen.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8c: ZO schvaluje zřízení nového sociálního fondu, včetně zřízení samostatného účtu u KB Znojmo
Bod č. 8d /2021 Směrnice o sociálním fondu a zásadách pro jeho používání
ZO obce obdrželo návrh Směrnice o sociálním fondu a zásadách pro jeho používání.
Hlasování
Pro: 9
proti: 0
zdržel se: 3
Usnesení č. 8c/2021 ZO schvaluje Směrnici o sociálním fondu a zásadách pro jeho používání
Bod č. 8e/ 2021 Vyhlášení výběrového řízení na komunální traktor pro obec Kuchařovice
V rámci rozpočtu obce na rok 2021 bude i pořízení nového komunálního traktoru, vzhledem k pořizovací vyšší
ceně obec Kuchařovice navrhuje vypsat výběrové řízení na jeho pořízení. Návrh na schválení vypsání
výběrového řízení.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8e/2021 ZO schvaluje vypsání výběrového řízení na komunální traktor pro obec Kuchařovice
Bod č. 8f/2021 Znalecký posudek č. 587/5/2020 o ceně věci movité Překopávač kompostu NPK 200
Tržní cena byla stanovena na částku 209 000,-Kč. Obec Kuchařovice a ZO navrhlo odprodat překopávač a drtič
dřevní hmoty k prodeji formou nabídky prodejcům této techniky, přes bazary, zveřejnění na webových
stránkách obce.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8f/ 2021 ZO schvaluje prodej drtiče a překopávače dřevní hmoty formou nabídky.
Bod č. 8g/2021 Starostka obce informovala ZO, že bylo podáno výběrové řízení na rekonstrukci obecního
bytu na jídelnu. Výběrová komise bude zasedat dne 23.2. v 16.30 hodin na OÚ.
Usnesení ZO bere na vědomí zprávu o konání zasedání výběrové komise dne 23.2. 2021 v 16.30 hodin na
investiční záměr ,,Rozšíření a rekonstrukce školní jídelny při ZŠ a MŠ Kuchařovice“

Bod č. 8h/2021 Informace o podání projektu na opravu hřbitovní zdi a vstupní brány, zpracovávání
projektových dokumentací na ul. Znojemská, Za Humny a parkoviště u hřbitova In. Musilem
ZO bere tyto informace na vědomí
Bod č. 8 ch/2021 Dokončení výstavby kolumbária – boxů. Cena za žulové desky na boxech pro 4 a více uren
bude 4700,- Kč, za box na 2 urny bude stanovena na částku 2350,-Kč. Navrhovaná cena za nájem na deset let je
1 200,-Kč. Návrh ceny se odvíjí od stanovené ceny za nájem hrobových míst a urnových míst a srovnáním
podobných cen za pronájem kolumbárií v jiných obcích. Stanovení ceny za nájem a ceny za prodej desek budou
součástí dalšího jednání ZO.
ZO bere na vědomí informaci o cenách za žulové desky a pronájem.
Bod č. 8i/2021 Daň z nemovitosti.
Starostka obce informovala ZO o vývoji a zařazení obcí okresu Znojmo do koeficientu daně z nemovitosti.
Do kategorie č. 1 je zařazena většina obci z našeho okresu. Koeficient č. 2 má město Znojmo, Moravský
Krumlov a dalších asi 9 obcí. Daně z nemovitosti se týkají pouze bytových jednotek, nikoli půdy. Za obytné
domy je určena částka 2Kč/m2, za rekreační objekty je cena trojnásobná.
ZO bere na vědomí informace o placení daně z nemovitosti
Bod č. 8 j/2021 Návrh rozpočtu na rok 2021.
Podání návrhu na rozpočet na rok 2021 byl určen do konce ledna 2021. Návrh podal pan Fruhvirt zakoupení
ozvučné techniky a SDH na opravu trámů ve věži - formou podání žádosti o dotace na JMK.
Bod č. 8k/2021 Jednání s městem Znojmem o úsekovém měření v Kuchařovicích
Místostarosta Aleš Kubek a Ing. Aleš Mlejnek sdělili zastupitelstvu výsledek jednání se starostou a
místostarostou města Znojmo Ing. Jakubem Malačkou a Janem Groisem. A. Kubek a A. Mlejnek navrhli prověřit
možnost provádění úsekového měření jinými obcemi s obecní policií (např. Moravský Krumlov, Ivančice,
Pohořelice).
ZO bere na vědomí výsledky jednání se zástupci města Znojma a odkládá rozhodnutí na další jednání ZO
Bod č. 9. Diskuse
Starostka obce
Informace o podání žádosti o odkoupení pozemku par. č. 840/2, 839/14, 839/13 a 838/14
Bude na dalším jednání ZO
Bod č. 9 Usnesení
Další jednání ZO se bude konat v měsíci začátkem března 2021.
Bod č. 11 Závěr
ZO bylo ukončeno v 19.48 hodin.
V Kuchařovicích dne 18. 2. 2021
Zapsal:
……………………………………………….
Ing. Petr Veselý
Ověřovatelé zápisu:
…………………………………………….
Bc. Marek Plaček

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

……………………………………………
Simona Groisová

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

