4. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice
rok 2020
výpis z 4. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne
5. 8. 2020 v zasedací místnosti obce Kuchařovice, 8. května 211

Bod č. 1 Zahájení
Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod a skončeno v 19.15 hodin. Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo přítomno
11 osob, 4 osoby 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, Jitka
Krulová, Simona Groisová, Petr Fruhvirt, Petr Švéda, Martin Fousek, Miroslav Plaček, Jaroslav Skokan, Aleš
Mlejnek
Nepřítomní zastupitelé: Hana Tomanová, Václav Bajko, Marek Plaček, Jaroslav Krul (příchod 18.03)
ZO bylo řádně svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kuchařovice i na e-desce a to
od 21.7. do 5. 8. 2020 včetně.
Bod č. 2 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen: Aleš Kubek
Řídící jednání vyzvala členy ZO k přednesení návrhů na ověřovatele zápisu. Ověřovateli zápisu byli určeni:
pan Bc. Miroslav Plaček a paní Ing. Jitka Krulová.
Hlasování
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 2 zápisu č. 4/2020: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 4/2020 paní Ing. Jitku Krulovou a Martina
Bod č. 3 Program zasedání
Starostka obce konstatovala, že zápis z jednání zasedání ZO č. 3/2020 ze dne 10. 6. 2020 byl řádně ověřen
a nebylo proti němu vzneseno žádných písemných připomínek. Ústní připomínky rovněž nebyly na jednání
předneseny.
Dále byl přednesen návrh programu ZO č. 4/2020, který zastupitelé obdrželi předem v písemné formě.
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Program zasedání
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Rozpočtové opatření č. 3/2020
6. Žádosti
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
Hlasování

Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3 zápisu č. 4/2020: ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
18.03 Příchod pana Mgr. Jaroslava Kruly
Bod č. 4 Zpráva starostky obce o činnosti Rady obce č. 6 z 29. 6. a číslo 7 z 5. 8. 2020
Starostka obce přednesla zprávu o činnosti Rady obce.
Rada č. 6
• Žádost o souhlas vlastníka nemovitosti obec Kuchařovice, s umístěním sídla nově vznikajícího spolku při ZŠ
a MŠ Kuchařovice „Spolek děláme to jinak“ v budově školy Kuchařovice na ul. 8. května 39
• Žádost ředitelky ZŠ Kuchařovice o proplacení mimořádné odměny za období leden až červen 2020
• Oznámení o přerušení provozu školní družiny, jídelny a mateřské školy v době letních prázdnin
• Žádost odkoupení pozemku na území obce Kuchařovice
• Žádost na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene Trenz přípojka
• Zřízení transparentního účtu

•
•
•

Rada č. 7
Žádost Mysliveckého spolku Kuchařovice - Suchohrdly o poskytnutí finančního daru na činnost spolku.
Žádost Diecezní charity Brno, oblastní charita Znojmo o poskytnutí finančního daru na provoz
neregistrované služby „Charitní záchranná síť“ která pomáhá lidem, kteří propadli všem sítím.
Žádost Základní školy a Mateřské školy Kuchařovice o udělení výjimky zvýšení počtu dětí o 4 děti ve třídách
mateřské školy s neomezenou platností.

Bod č. 5 Rozpočtové opatření č. 3
ZO nevzneslo k rozpočtovému opatření č. 3 žádné připomínky
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 bez připomínek
Bod č. 6. Žádosti
Bod č. 6a) Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a o zřízení věcného břemene – souhlas
s umístěním distribučního zařízení. Stavba 1030052301 Kuchařovice Trenz, přip. rozš. DS. Parcela č. 145/1
ZO nevzneslo žádné připomínky
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6a) ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a o zřízení věcného břemene – souhlas
s umístěním distribučního zařízení. Stavba 1030052301 Kuchařovice Trenz přip. rozš. DS.
Bod č. 6b) Žádost o uzavření smlouvy č. 1030059014/001 a smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Kuchařovice _Koutecký NN připojení kab. svod. parc. č. 71/1
ZO nevzneslo žádné připomínky
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6b) ZO schvaluje uzavření smlouvy č. 1030059014/001 a smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene Kuchařovice _Koutecký NN připojení kab. svod.
Bod č. 6c) Žádost o odkoupení pozemku v majetku obce Kuchařovice. Žadatelé předložili dva návrhy.
a) Odkoupení části pozemku na parcele č. 457 o výměře 17,5 a 1,1 m celkem 19, 25 m²
b) Popřípadě odkoupení pozemku na parcele č. 457 pozemek o výměře 5x 1,1 m o výměře 5,5 m² v
katastrálním území obce Kuchařovice.

ZO obce projednala žádost o odkoupení pozemku. Vzhledem k rozdílným údajům na žádosti a geometrickém
výměru byla žádost zamítnuta a žadatelé budou vyzváni o podání nové žádosti s přesnými parametry.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6c) Žádost
Bod č. 6d) Zařazení dlouhodobého majetku kamerový systém za pořizovací cenu 71 354,- Kč do užívání obce.
Hlasování
Pro:12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6d) ZO schvaluje zařazení do majetku obce kamerový systém za pořizovací cenu 71 354,-Kč Kč do
dlouhodobého majetku obce Kuchařovice.
Bod č. 6e) Návrh na zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodní nádrže Hladov
Byly zpracovány tři cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodní nádrže
Hladov. Cenové nabídky byly zpracovány firmou: Regionprojekt Brno v celkové částce 205 000,- bez DPH,
dále VZD Invest Pardubice v cen. nabídce 199 000,-bez DPH a VHS Znojmo cenová nabídka 195 000,-Kč bez
DPH.
ZO navrhlo zpracováním projektové dokumentace oslovit firmu VHS Znojmo.
Hlasování
Pro:12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6e) ZO schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodní nádrže Hladov
firmě VHS Znojmo. Pověřuje starostku obce do 15.8. 2020 uzavřít smlouvu mezi obcí Kuchařovice a firmou
VHS Znojmo.
Bod č. 6f) Informace starostky obce o potvrzení ukončení členství ve spolku ZnojmoRegion z.s.
ZO bere na vědomí informaci o ukončení členství ve spolku ZnojmoRegion z.s.
Bod č. 6g) Informace o zaslání žádosti o uzavření Veřejnoprávní smlouvy s městem Znojmem, zřizovatelem
Městské policie obcí Kuchařovice.
Předmětem žádosti je uzavření smlouvy, jejíž náplní a cílem je dohled nad bezpečností a plynulostí silničního
provozu formou úsekového měření rychlosti. Smlouva je nyní v návrhu. ZO obce Kuchařovice konstatovalo, že
některé navržené podmínky jsou obcí neakceptovatelné (platba za služby, výpovědní lhůta…).
Městu Znojmu bude zaslán pozměňující návrh smlouvy, včetně dopisu Radě města Znojma.
ZO bere na vědomí informace týkající se návrhu Veřejnoprávní smlouvy a podmínkami, které tato smlouva
obsahuje, včetně dalších kroků v jednání.
18.57 odchod pan Jaroslav Skokan

Bod č. 7 Diskuse:
Starostka obce
• Informovala ZO o realizaci oprav: MŠ - sociální zařízení firma Laufen poskytla dar v částce 26 tisíc.
Výstavba kolumbária a kapličky - vyztužení základů, vyjádření památkářů, finanční pomoc -pan
Matunák
•

Zřízení transparentního účtu

•

Informace o dotacích na opravu sousoší Nejsvětější Trojice (pan A. Mlejnek přislíbil pomoc farníků ve
formě finančního daru a pomoci při úpravě okolí sousoší).
• Informace o návrhu Koncepčního řešení modernizace sídel s nulovou uhlíkovou stopou a sportovištěm
se zimním kluzištěm.
• Informace o cenové kalkulaci na zpracování cenové kalkulace Energetického projektu na zateplení
budovy školy, včetně výměny zdroje vytápění. Dotační titul 40 % max.
p. Švéda – dotaz na zřízení chodníku v ulici Znojemská a parkování v obci

Bod č. 8 Usnesení
Další jednání ZO se bude konat dle potřeby.

Bod č. 9 Závěr
ZO bylo ukončeno v 19.15 hodin.
V Kuchařovicích dne 5. 8. 2020

Zapsal: Aleš Kubek

……………………………………………….
Ověřovatelé zápisu:
…………………………………………….
Ing. Jitka Krulová

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

……………………………………………
Bc. Miroslav Plaček

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

