1. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice
rok 2020
Výpis z 1. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne
29. 1. 2020 v zasedací místnosti Obecního úřadu Kuchařovice, 8. května 211

Program zasedání
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Program zasedání
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Žádosti, ostatní
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr
Bod č. 4 Zpráva starostky obce o činnosti Rady obce č. 1/2020 ze dne 27. 1. 2020
Starostka obce přednesla zprávu o činnosti Rady obce.
Informace o činnosti OU a obce
• Záměr o pronájmu obecního pozemku v kat. obce Kuchařovice na parcele č. 76 a 92/1;
• žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Kocián;
• žádost spolku Equus Kuchařovice o ukončení smlouvy o pronájmu pozemku;
• oznámení ZŠ a MŠ o uzavření a omezení provozu v době jarních prázdnin;
• informace o proběhlé kontrole z PÚ Znojmo;
• zápis z jednání kontrolního výboru;
• informace o vyhlášených dotacích;
• osvobození od poplatku za pronájem VZ při pořádání plesu SDH Kuchařovice.
Usnesení č. 4 zápisu č. 1/2020: ZO bere na vědomí informace z jednání RO č. 1/2020

Bod č. 5 Žádosti
Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na řízení věcného břemene kabelové vedení Kocián Znojmo
Město K/4400/9 přípojka k PSNN.
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene kabelového vedení
Kocián.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5 zápisu č. 1/2020: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na řízení věcného břemene
kabelové vedení Kocián Znojmo Město K/4400/9 přípojka k PSNN.
Bod č. 6 Ostatní záležitosti
Bod č. 6a/2020 Zápis z jednání Kontrolního výboru při ZO obce Kuchařovice
Předseda kontrolního výboru přednesl zprávu z provedení kontroly ze dne 13. 1. 2020. Konstatoval, že nebyly
zjištěny žádné závažné nedostatky. Dále se KV zabýval provozem VZ končící záruční dobou. Odstranění všech

závad a nedostatků.
Paní starostka informovala, že bude projednáno s panem Ing.Křemečkem, který prováděl stavební dozor stavby.
Budou sepsány veškeré nedostatky a předány dodavateli OSP, spol. s r.o. Moravský Krumlov. Následně bude
svolána schůzka s dodavateli, projektantem a zástupci obce, nejpozději do poloviny března 2020.
Usnesení: ZO schvaluje zápis KV
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6a/ zápisu č. 1/2020: ZO schvaluje zápis KV.
Bod č. 6b/2020 Podání žádosti o dotace na opravu sousoší Nejsvětější trojice v rámci programu 129662-20
Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny z Min. zemědělství
Jedná se o havarijní stav této kulturní památky. ZO pověřuje starostku obce k podání žádosti na dotace na opravu
sousoší Nejsvětější trojice.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6b zápisu č. 1/2020: ZO schvaluje podání žádosti.

Bod č. 6c/2020 Podání žádosti na výsadbu zeleně se 100% krytím v části nového hřiště-intravilánu v rámci
výzvy MŽP.
ZO pověřuje starostku obce o podání žádosti.
Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti na dotace na výsadbu zeleně v části nového hřiště-intravilán
dle zpracovaného projektu.
Hlasování
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení č. 6c zápisu č. 1/2020: ZO schvaluje podání žádosti.
Bod č. 6d/2020 Podání žádosti o grant na výsadbu ovocných a listnatých stromů v extravilánu nové hřiště
za účelem rekultivace tohoto území a zabránění větrné eroze.
ZO obce pověřuje starostku obce podat žádost o grant přes grantový systém NROS.
Usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o grant na výsadbu zeleně v části nového hřiště-extravilán
dle zpracovaného projektu přes grantový program NROS
Hlasování
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení č. 6 d/zápisu č. 1/2020: ZO schvaluje podání žádosti.
Bod č. 6e/2020 Podání žádosti na opravu vodní nádrže V Zahradách z dotačního programu Podpora boje proti
suchu, zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň na území JMK program 1.2.
Usnesení: ZO schvaluje podání této žádosti a pověřuje starostku obce podáním této žádosti na opravu vodní
nádrže V Zahradách z dotačního programu Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče
o zeleň na území JMK program 1.2.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6e/ zápisu č. 1/2020: ZO schvaluje podání žádosti.
Bod č. 6f/2020 Rozpočet na rok 2020 návrhy
Návrhy:

• Zatrubnění Okružní únor – březen;
• Oprava svaté trojice;
• Oprav kapličky – svépomocí;
• Oprava vnitřních prostor kaple (elektrické rozvody, světla, topení, výmalba, zednické práce) březen;
• Oprava márnice - kolumbárium do 350 tis. Kč;
• Oprava obecního bytu školka na jídelnu;
• Parkoviště u hřbitova;
• 800 let obce;
• Kniha;
• Oprava rybníka;
• Nákup rozmetadla únor;
• Návrh pan Švéda chodník na ul. Znojemská;
• Sokol - nákup sekačky 110 tis. Kč.
ZO bere na vědomí doplnění návrhu investičních prací do rozpočtu obce na rok 2020.
Bod č. 6g/2020 Kulturní akce
Nejbližší kulturní akce:
• SDH ples osvobození od nájmu VZ;
• Masopust a masopustní zábava-pokladna pan Bajko. Průvod sraz v 8.00 hod. Emrammus, příspěvky
do tomboly;
• 800 let obce, program je již zpracován, doplnění o kontakty na stánky (21. 6. 2020), spolupráce
se Spolkem kuchařovických vinařů.

Bod č.7 Diskuse
Pan Petr Fruhvirt – návrh na doplnění obecní vyhlášky zákazu krmení volně pobíhajících koček;
Pan Plaček Marek – pronájem prostoru skladu ve VZ společnosti ZNOGAS s.r.o. (Emrammus) na uskladnění pultu,
který zabírá velkou část tohoto prostoru. Bude jednáno s jednatelem společnosti;
p. Bajko – termín zahájení výstavby veřejného osvětlení.

Bod č. 8 Usnesení
Další jednání ZO se bude konat 18. března.

Bod č. 9 Závěr
ZO bylo ukončeno v 18. 20 hodin.
V Kuchařovicích dne 7. 2. 2020

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

…………………………………………….
Petr Fruhvirt

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

……………………………………………
Martin Fousek

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

