3. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice
rok 2021
Výpis z 3. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne
31. 3. 2021 v sále VZ Kuchařovice, 8. května

Bod č. 2 Slib náhradníka
K datu 30.3. 2021 podala rezignaci na post zastupitele obce a předsedy finančního výboru paní Ing. Hana
Tomanová. K datu 29.3. 2021 podaly rezignaci na post náhradníka paní Iveta Veselá a Mgr. Lada Hanzalová.
Jako další náhradník do zastupitelstva je za stranu č. 1 SNKH Starostové a nezávislí slečna Bc. Zdenka
Dvořáková, která post zastupitele přijala. Po přednesení slavnostního slibu a jeho složením se slečna Z.
Dvořáková stala členem zastupitelstva obce Kuchařovice.
Bod č. 4 Program zasedání
Program:
1. Zahájení
2. Slib náhradníka
3. Volba ověřovatele zápisu
4. Program zasedání
5. Zpráva o činnosti rady obce
6. Rozpočet obce na rok 2021+ výhled
7. Žádosti
8. Ostatní záležitosti
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
Hlasování
Pro:13
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 4 zápisu č. 3/2021: ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
Bod č. 5 Zpráva o činnosti rady obce
• Informace o činnosti obce
• Žádost pana T. Mlejnka o rozšíření vjezdu z ulice Okružní
• Žádost o odkoupení části pozemku obecní parcely č. 301/1
• Účetní závěrka školy
• Oznámení o zápisu do ZŠ a MŠ Kuchařovice
• Projednání umístění Z- boxu -Zásilkovna
• Souhlas s realizátorem MAP v ORP Znojmo IIII
• Informace o podání žádosti na převod pozemků, které jsou v majetku Úřadu pro zastupování státu
• Možnost čerpání grantu na výsadbu stromů
• Úpravu obecní vyhlášky č. 1 o užívání zábavné pyrotechniky
• Úprava nájemného za malé boxy

•
•
•
•
•
•

Rekonstrukce požární nádrže Hladov - projekt
Výstavba Sever
Rekonstrukce školní jídelny
Parkoviště u hřbitova
Kulturní akce - oslava výročí obce
Rozpočet obce na rok 2021

Bod č. 6 Rozpočet obce na rok 2021+ výhled
Bod č. 6 a/ Zpráva finančního výboru
Ing Petr Veselý přednesl zprávu z jednání finančního výboru Obce Kuchařovice ze dne 22.3. 2021.Předmětem
jednání výboru bylo zhodnocení střednědobého výhledu rozpočtu Obce Kuchařovice za období 2022 – 2023
a projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2021. viz příloha. ZO nevznesli žádné připomínky.
Hlasování
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Zpráva finančního výboru byla schválena bez připomínek
Bod č. 6b/ Rozpočet obce na rok 2021 členěný na paragrafy
ZO obdrželi písemně zpracovaný návrh rozpočtu a výhled rozpočtu na rok 2021. Na elektronické úřední desce
bylo vyvěšeno
V průběhu měsíce března byly dodány připomínky k rozpočtu. Dle doplňujícího návrhu Ing. Mlejnka a Ing. Jitky
Krulové tak vznikly tři návrhy na rozpočet obce.
Starostka obce rozebrala jednotlivé paragrafy, které byly v původním návrhu rozpočtu zaneseny
Návrh č. 1 na změnu návrhu rozpočtu obce Kuchařovice na rok 2021- Ing. Aleš Mlejnek
Viz návrh
Návrh č. 2. na změnu návrhu rozpočtu obce Kuchařovice na rok 2021 Ing. Jitkou Krulovou
Viz návrh
Hlasování:
Návrh rozpočtu obce Kuchařovice na rok 2021
Pro: 7
proti: 3
zdržel se: 5
Návrh nebyl schválen
Návrh č. 1 na změnu návrhu rozpočtu obce Kuchařovice na rok 2021- Ing. Aleš Mlejnek
Pro: 2
proti: 9
zdržel se: 4
Návrh nebyl schválen
Návrh č. 2. na změnu návrhu rozpočtu obce Kuchařovice na rok 2021 Ing. Jitkou Krulovou
Pro: 3
proti: 6
zdržel se: 6
Návrh nebyl schválen
Ani v jednom z návrhu rozpočtu nebylo dosaženo schvalovací kvorum, které činí 8 hlasů.
Usnesení č. 6b/ Návrhy na rozpočet obce, tak jak byly navrženy ke schválení zastupitelstvu obce nebyly ani
v jednom případě podpořeny odpovídajícímu počtu hlasů. Návrhy tedy nabyly schváleny.
Starostka obce vyzvala zastupitele obce, aby nejpozději do 9.4. 2021 podali členové ZO své zdůvodnění
nesouhlasu, včetně nových návrhů a pověřilo radu obce sestavit rozpočet obce na rok 2021. Dále byla Rada
obce upozorněna, že v případě neschválení rozpočtu do konce dubna, musí být pro KÚ JMK zpracováno
zdůvodnění neschválení rozpočtu. Chod obce se nadále řídí dle rozpočtového provizoria.
Bod č. 6 c/ Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Kuchařovice na období 2022-2023
ZO nevzneslo žádné připomínky.
Hlasování

Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení č. 6c/ Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Kuchařovice na období 2022-2023 byl schválen
bez připomínek. Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 7. Žádosti
Bod č. 7 Žádost o odkoupení části pozemku na parcele č. 301/1 o rozloze 21 m2. viz geometrické zaměření. RO
doporučuje vyvěšení záměru prodeji části pozemku na parcele číslo 301/1 v majetku obce Kuchařovice o
výměře 21 m2 schválit.
Hlasování
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.7 zápisu č.3/2021 ZO schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části pozemku na parcele číslo 301/1
v majetku obce Kuchařovice o výměře 21 m2. Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 8 Ostatní záležitosti
Bod. č. 8a) Volba nového předsedy finančního výboru za p. Ing. Hanu Tomanovou.
Návrh pan Ing. Petr Veselý.
Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8a/ ZO schválilo za předsedu finančního výboru pan Ing. Petra Veselého, a to k datu od 1.4. 2021
Bod č. 8b/ Složení členů finančního výboru. Návrh: Ing, Petr Veselý předseda finančního výboru, Ing. Hana
Tomanová, člen FV a Petra Brychtová - člen FV.
Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8b/ ZO schválilo složení finančního výboru v tomto složení: Ing, Petr Veselý předseda
finančního výboru, Ing. Hana Tomanová, člen a Petra Brychtová - člen FV. Usnesení bylo schváleno
Bod č. 8c/ Přiznání odměny člena zastupitelstva obce slečně Zdence Dvořákové
Odměna pro člena zastupitelstva činí 300,-Kč. Tato odměna bude přiznána k datu 1.4. 2021.
Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8c/ ZO schvaluje odměnu pro slečnu Zdeňku Dvořákovou ve výši 300,-Kč k datu od 1.4. 2021
Bod č. 8d/ Přiznání odměny pro předsedy finančního výboru panu Ing. Petru Veselému.
Odměna pro předsedu FV činí 500,-Kč. Tato odměna bude přiznána k datu 1.4. 2021.
Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8d/ ZO schvaluje odměnu pro Ing. Petra Veselého ve výši 500,-Kč k datu od 1.4. 2021.

Bod č.8 e/ Přiznání odměny pro členku finančního výboru Ing. Haně Tomanové.
Odměna pro člena FV činí 300,-Kč. Tato odměna bude přiznána k datu 1.4. 2021.
Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8e/ ZO schvaluje odměnu pro Ing. Hanu Tomanovou členku FV ve výši 300,-Kč k datu od 1.4. 2021.
Bod č. 8f/ Návrh RO na zpoplatnění přistavění a odvoz kontejneru na kompostovatelný odpad k datu od 1.4.
2021. RO na svém zasedání navrhla jednotnou částku 200,-Kč. Pan Krul podal návrh na částku 100,-Kč a pan
Kubek a Mlejnek na částku z hodinové sazby za použití traktoru.
Hlasování na navrženou částku 200,-Kč.
Hlasování:
Pro: 14
proti: 1
zdržel se: 0

Usnesení č. 8f/ ZO schválilo jednotnou částku 200,- za přistavění a odvoz kontejneru na kompostovatelný
odpad pro občany obce k datu od 1.4. 2021. Usnesení bylo chváleno.
Bod č. 8g/ Starostka obce informovala ZO o výsledku jednání s firmou E.ON o kabelizaci ulic Na Hladově a
Větrná. Dle informace této firmy byl žádost schválena. Firma E.ON připraví projektovou dokumentaci. Ta bude
dle sdělení zaměstnance této firmy dokončena nejdříve v roce 2022. V případě realizace bude obcí provedena
úprava chodníků a dešťové kanalizace.
ZO bere na vědomí informaci o schválen projektu na kabelizaci ulic Na Hadově a Větrná a V Zahradách.
Bod č. 8h/ Zařazovací protokol - dlouhodobý majetek do užívání obce- Veřejné osvětlení v ulici Za Humny
Zařazení dlouhodobého majetku do užívání obce veřejné osvětlení v ulici Za Humny ve výši 229 074,51 Kč.
ZO nevzneslo žádné připomínky.
Hlasování:
Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8h/ ZO schvaluje zařazení veřejného osvětlení v ulici Za Humny ve výši 229 074,51 Kč do
dlouhodobého majetku obce a jeho užívání. Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 8ch/ Rozpočet sociálního fondu obce Kuchařovice na rok 2021
K předloženému návrhu sociálního fondu na rok 2021 nikdo nevznesl žádné připomínky.
Hlasování: Pro: 15
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8ch/ ZO schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2021 bez připomínek.
Bod č. 9. Diskuse
Pan Švéda
• dotaz na projekt Znojemská ulice - parkovací plochy a chodník ul. Znojemská
• umístění úsekového měření
Pan Bajko
• dotaz na úsekové měření, v jaké je fázi
• ulice Okružní výstavba veřejného osvětlení
Dotazy byly zodpovězeny p. starostkou a místostarostem obce.
Bod č. 10 Usnesení
Další jednání ZO se bude konat 28.4. 2021.
Bod č. 11 Závěr
ZO bylo ukončeno v 18.20 hodin.
V Kuchařovicích dne 6. 3. 2021
Zapsal:
……………………………………………….
Ing. Petr Veselý
Ověřovatelé zápisu:
…………………………………………….
Ing. Václav Bajko

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

……………………………………………
Petr Fruhvirt

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

