Výpis z 1. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice
rok 2022
Výpis z 1. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne
31.1. 2022 v sále VZ Kuchařovice, 8. května

Bod č. 1 Zahájení
Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod a skončeno v 19.36 hodin. Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo přítomno
12 osob, 3 osoby byly omluveny. Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací
kvorum činí 8 hlasů.
Přítomní zastupitelé: Marcela Mašejová (starostka obce), Aleš Kubek (místostarosta), Ing. Petr Veselý, Bc.
Miroslav Plaček, Ing. Aleš Mlejnek, Ing. Václav Bajko, Ing. Jitka Krulová, Simona Groisová,
Mgr. Jaroslav Krul, Petr Fruhvirt, Marek Plaček, Zdenka Dvořáková
Nepřítomní zastupitelé: Petr Švéda, Martin Fousek, Jaroslav Skokan.
ZO bylo řádně svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kuchařovice i na e-desce a to
od 19.1. 2022 do 31. 1. 2022 včetně.
Bod č. 2 Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byl určen: Ing. Aleš Mlejnek.
Řídící jednání vyzvala členy ZO k přednesení návrhů na ověřovatele zápisu. Ověřovateli zápisu byli určeni:
Ing. Jitka Krulová a Simona Groisová
Hlasování
Pro:12 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Bod č. 2 zápisu č. 1/2022: ZO schvaluje zapisovatele zápisu č. 1/2022 Ing. Aleše Mlejnka a
ověřovatele zápisu č. 1/2022 Ing. Jitku Krulovou a Simonu Groisovou.
Bod č. 3 Program zasedání
Starostkou byl přednesen návrh programu ZO č. 1/2022, který zastupitelé obdrželi předem v písemné formě.
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Program zasedání
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Žádosti
6. Ostatní záležitosti
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
Předsedající vyzvala zastupitele k doplnění Programu jednání. Bc. Marek Plaček navrhl doplnit Program v bodě
5. Žádosti o 3 body:
1. Přednesení stížnosti skupiny rodičů dětí docházejících do MŠ Kuchařovice na její současný chod
zastupitelstvu obce, který bude prezentovat zástupce rodičů, Ing. Ivana Grunová.

2. Hlasování ZO o předání předložené stížnosti k prošetření české školní inspekci. Stížnost předloží starostka
obce ve lhůtě do 4.2.2022. Se splněním tohoto usnesení ZO seznámí radu obce na jejím nejbližším zasedání.
S výsledkem šetření České školní inspekce následně seznámí celé ZO Kuchařovice.
3. Hlasování ZO o okamžitém zrušení prvků waldorfské pedagogiky v MŠ Kuchařovice, návrat k původnímu,
běžnému chodu MŠ, zejména pak u dětí předškolního věku. Důsledně dbát na předškolní výchovu těchto dětí,
provádět ji v rozsahu standardním pro běžné MŠ.
Hlasování
Pro:12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3 zápisu č. 1/2022: ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce včetně návrhu Bc. Marka
Plačka.
Bod č. 4. Zpráva o činnosti RO
RO na svém zasedání dne 24.1.2022 projednala
• Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2022 pro Dobrovolnické centrum ADRA
• Žádost ZŠ a MŠ Kuchařovice o přijetí daru
• Žádost E. Hujňáka o odkoupení části obecního pozemku
• Žádost o povolení k provedení stavby a potvrzení stavby
• Oznámení o přerušení chodu školní jídelny, školní družiny a MŠ v době konání pololetních a jarních
prázdnin
• Nový platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Kuchařovice
• Odpisový plán MŠ a ZŠ Kuchařovice
• Smlouvu o bezúplatném převodu parcely č. 1166 v k.ú. Kuchařovice od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových
• Vyhlášení dotací na památky a sakrální stavby
• Aktualizovaný Řád veřejného pohřebiště obce Kuchařovice
• Návrh na zvýšení poplatku v Ceníku za užívání Víceúčelového zařízení (sál, přísálí)
• Návrh na zvýšení nájemného za užívání prostor restaurace, a to dle nájemní smlouvy o částku inflace
za předešlý rok. Navýšení nájmu za užívání společných venkovních prostor před hlavním vchodem do
víceúčelového zařízení
• Plán kulturních a společenských akci na rok 2022
• Prodej hasičského automobilu zn. Avia
• Informace p. Chvatíka a p. Palátové ke směně pozemků
• Nabídku neziskové organizace Sázíme stromy na výsadbu stromů
Bod č. 5. Žádosti
Bod č. 5a/2022 Žádost pana Erika Hujňáka na odkoupení části pozemku o výměře 23 m2 z parcely č. 739/1,
která je ve vlastnictví obce Kuchařovice.
ZO na svém jednání projednalo žádost pana Erika Hujňáka a navrhlo ji řešit směnou části pozemků p. č. 739/1 a
737/22 s tím, že bude zachován minimálně 2 ou metrový odstup mezi hranicí pozemku p. č. 737/22 a budovou
garáže p. č. 739/17.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.5a/ zápisu č.1/2022 ZO neschválilo původní žádost Erika Hujňáka na odkoupení části pozemku o
výměře 23 m2 z parcely č. 739/1. ZO schválilo směnu části pozemků p.č. 739/1 a 737/22 s tím, že bude
zachován minimálně 2 ou metrový odstup mezi hranicí pozemku p.č. 737/22 a budovou garáže p.č. 739/17.
Bod č. 5b/2022 Žádost Bc. Marka Plačka o přednesení stížnosti skupiny rodičů dětí docházejících do MŠ
Kuchařovice na její současný chod zastupitelstvu obce prezentovaný zástupcem rodičů paní Ivanou
Grunovou.
Bez hlasování

ZO bere na vědomí výše zmíněnou stížnost a informace rodičů k prvkům výchovy, komunikace v MŠ
Kuchařovice a bude si jimi dále zabývat.
Bod č. 5c/2022 Žádost Bc. Marka Plačka o předání předložené stížnosti k prošetření české školní inspekci.
Stížnost předloží starostka obce ve lhůtě do 4.2.2022. Se splněním tohoto usnesení ZO seznámí radu obce na
jejím nejbližším zasedání. S výsledkem šetření České školní inspekce následně seznámí celé ZO Kuchařovice.
ZO na svém jednání projednalo žádost Bc. Marka Plačka.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5c zápisu č.1/2022 ZO schválilo žádost Bc. Marka Plačka o předání předložené stížnosti
k prošetření české školní inspekci. Stížnost předloží starostka obce ve lhůtě do 4.2.2022. Se splněním tohoto
usnesení ZO seznámí radu obce na jejím nejbližším zasedání. S výsledkem šetření České školní inspekce
následně seznámí celé ZO Kuchařovice.
Bod č. 5d/2022 Žádost Bc. Marka Plačka o okamžitém zrušení prvků waldorfské pedagogiky v MŠ
Kuchařovice, návrat k původnímu, běžnému chodu MŠ, zejména pak u dětí předškolního věku. Důsledně
dbát na předškolní výchovu těchto dětí, provádět ji v rozsahu standardním pro běžné MŠ.
ZO na svém jednání projednalo žádost Bc. Marka Plačka
Hlasování
Pro: 11
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení č.5d/ zápisu č.1/2022 ZO ukládá MŠ Kuchařovice bezodkladně přepracovat ŠVP tak, aby
neobsahoval prvky waldorfské výchovy. ŠVP vydat nejpozději do 28.2.2022. ZO ukládá okamžité zrušení
prvků waldorfské pedagogiky v MŠ Kuchařovice, návrat k původnímu, běžnému chodu MŠ, zejména pak u
dětí předškolního věku. Důsledně dbát na předškolní výchovu těchto dětí, provádět ji v rozsahu standardním
pro běžné MŠ.
Bod č. 6 Ostatní záležitosti
Bod. č. 6a) Smlouva o bezúplatném převodu parcely č. 1166 v k. ú Kuchařovice od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových na obec Kuchařovice.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 6a zápisu č.1/2022. Zastupitelstvo obce Kuchařovice schválilo právní jednání i s podmínkami
uvedenými v čl. IV. Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 157/2021 pozemek parc. č. 1166 v k. ú Kuchařovice.“
Bod č. 6b) Odpisový plán ZŠ a MŠ Kuchařovice.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6b/ zápisu č.1/2022. ZO schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Kuchařovice.
Bod č. 6c) Návrh na podání žádosti o dotace na opravu památek a sakrálních staveb.
Návrh bude podán z důvodu chátrajícího stavu sochy sv. Jana Nepomuckého umístěného na ul. 8. Května. Lze
žádat od 1.2.2022. Odhad ceny opravy je cca 160 tis kč.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6c/ zápisu č.1/2022 ZO schvaluje návrh na podání žádosti o dotace na opravy památek a
sakrálních staveb z důvodu chátrajícího stavu sochy sv. Jana Nepomuckého umístěného na ul. 8. Května.
Bod č. 6d) Návrh odkoupení pozemků p. č. 837/10, 837/11, 837/13 a 837/5 (celkem 534 m2 za odhadnutou
cenu 134 tis kč.) v k. ú Kuchařovice ležících v areálu spol. Zemspol pod místem kompostárny.

Obec Kuchařovice řeší majetkové poměry v areálu spol. Zemspol pro provoz sběrného dvora, obecní
kompostárny.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.6d/ zápisu č.1/2022 ZO schvaluje odkoupení pozemků p.č. 837/10, 837/11, 837/13 a 837/5
(celkem 534 m2 za odhadnutou cenu 134 tis kč.) v k.ú. Kuchařovice ležících v areálu spol. Zemspol pod
místem kompostárny.
Bod č. 6e) Návrh na rozšíření rozpočtového provizoria obce Kuchařovice.
Z důvodu prováděných geodetických prací v areálu spol. Zemspol, ulici Za Humny a „Větrné II“ je nutné navýšit
stávající rozpočtové provizorium.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.6e/ zápisu č.1/2022 ZO schvaluje návrh na rozšíření rozpočtového provizoria obce Kuchařovice
na rok 2022 o geodetické práce na vyměření parcel areál Zemspol, Za Humny, Větrná II
Bod č. 6f) Návrh na zvýšení cen v Ceníku nájemného sálu víceúčelového zařízení obce Kuchařovice pro
komerční využití.
V současné době je výše nájemného pro komerční využití 6000 Kč/den. RO navrhovala navýšení na celkových
8000 Kč bez energií. ZO navrhlo navýšení u nájemného u komerčního využití na 9 000,-Kč.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.6f/ zápisu č.1/2022 ZO schvaluje změnu ceníku, návrh na navýšení nájemného sálu
víceúčelového zařízení obce Kuchařovice pro komerční využití z 6000 Kč na 9000 Kč s platností od 1.4. 2022.
Ostatní položky beze změn.
Bod č. 6g) Návrh na zhotovení dodatku smlouvy o pronájmu restaurace Emramus o venkovní prostory a
pravidelné navýšení nájemného o inflaci se zpětnou splatností.
V současné době není zasmluvněna část venkovních prostor u restaurace Emrammus, kterou tato sezónně
využívá. Návrh RO je 2500 Kč měsíčně. Dále je návrh každoročně, tak jak je uvedeno ve smlouvě, zvyšovat výši
nájemného o inflaci se zpětnou splatností. Za rok 2021 činí 3,8 % s platností od 1.1. 2022.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.6g/ zápisu č.1/2022 ZO schvaluje zhotovení dodatku ke smlouvě o pronájmu restaurace
Emrammus o část venkovní plochy za 2 500 Kč měsíčně. V dodatku budou upřesněny prostory, čas sezóny a
výjimky při obecních akcí. ZO schvaluje každoroční navýšení nájemného o inflaci s účinností od 1.1. 2022.
Bod č. 6h) Návrh na schválení plánu kulturních a společenských akcí obce Kuchařovice na rok 2022.
Z důvodu pandemické situace v ČR se uskuteční slavnost masopustu pouze formou maškarního průvodu obcí
dne 26.2.2022. Předseda Spolku vinařů Kuchařovice Ing. Petr Veselý oznámil, že Ochutnávka vín se uskuteční
dne 7.5.2022.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6h/ zápisu č.1/2022 ZO schvaluje plán kulturních a společenských akcí obce Kuchařovice na rok
2022.
Bod č. 6i) Návrh na prodej hasičského skříňového automobilu značky Avia ve vlastnictví obce Kuchařovice.
Místostarosta A. Kubek přednesl informaci o technickém stavu automobilu, který se po dobu posledních dvou
let dosti zhoršil z důvodu celoročního nekrytého parkování. Dále, že jediný zájemce na odkup je p. Libor Suchý
z Nového Šaldorfa, který nabízí za výše uvedený automobil 1000 kč.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č.6i/ zápisu č.1/2022 ZO schvaluje prodej hasičského automobilu značky Avia panu Liborovi
Suchému z Nového Šaldorfa za 1000 kč.
Bod č. 7. Diskuse
Pan Aleš Kubek přednesl informace zamýšleného zavedení IS do míst budoucích kabin v lokalitě „Za
Rybníkem“.
Starostka obce informovala o proběhlém výběrovém řízení na úsekové měření. Do konce března 2023 by mělo
být instalováno.
Ing. Václav Bajko položil dotaz na doručené podklady k zamýšlené žádosti rodičů ZŠ Kuchařovice k žádosti o její
rozšíření na 2. stupeň v budově ZŠ Slovenská ve Znojmě, Ing. Jitka Krulová položila dotaz na termín možné
prohlídky budovy ZŠ Slovenská. ZO žádá termín k prohlídce budovy.
Mgr. Jaroslav Krul upozornil na přetrvávající nefunkční rozhlas v ulici Na Hladově, nahlásil 3x v minulém roce.
Ing. Aleš Mlejnek a Mgr. Jaroslav Krul upozornili na porušování vyhlášky občany Kuchařovic ve vztahu
k parkování osobních automobilů zejména v ulici Znojemská a 8. Května, občané jsou nuceni vstupovat do
vozovky a tyto zaparkované automobily obcházet.
Bod č. 8 Závěr
ZO bylo ukončeno v 19.36 hodin.
V Kuchařovicích dne 3.2. 2022
Zapsal:

……………………………………………….
Ing. Aleš Mlejnek

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………………….
Ing. Jitka Krulová

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

……………………………………………
Simona Groisová

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

Příloha č.1

Příloha č.2
Vyjádření ředitelky ZŠ a MŠ Kuchařovice ze dne ke stížnosti I. Grunové podané dne 23.1.2022.
Vyjádření ke stížnosti rodičů MŠ ze dne 23.1.2022

1. Komunikace s rodiči.
a/ Z důvodů epidemiologických opatření se společně všechny paní učitelky domluvily, že kvůli počtu lidí udělají
organizační schůzku na konci srpna pouze pro rodiče nově příchozích dětí. Ta proběhla.
Ostatním rodičům byl opravdu předán dopis s informacemi.
b/ Zařazení dětí do tříd. Vzhledem k velkému zájmu nových dětí, nebyly do školky přijaty děti dvouleté (kromě
zájemců z Kuchařovic), proto již nebyl důvod dělit děti na „malé“ a „velké“ – tak to bývalo i za paní Žákové, než
vznikla třída pro dvouleté. Všechny děti, které do MŠ chodily už minulý školní rok, zůstaly ve své stávající třídě
s kamarády. Třídy byly doplněny dětmi nově příchozími.
c/ MŠ není waldorfská – jak bylo i řečeno na schůzce 29.9., zmínka o zřízení jedné třídy v W vzděláváním padla,
ale určitě ne ode mne. Vím, že z provozních důvodů by to nešlo.
d/ nový ŠVP vznikl za spolupráce všech učitelek MŠ a byl schválen pedagogickou poradou MŠ bez jakékoli
výhrady.
2. Předškolní vzdělávání
Předškolní příprava dětí probíhá každý den. Děti tvoří, malují, stříhají, modelují a dělají všechny hlavní činnosti.
Individuálně se každý den s každým dítětem pracuje. Děti na týden dostávají několik úkolů a samy se
rozhodnou, kdy a v jakém množství úkoly během týdne splní. Všechny činnosti, které s dětmi děláme, jsou
srovnatelné s prací v jiných školkách, což jsme si znovu ověřili i na semináři Školní připravenost, který jsme
v uplynulém měsíci pořádali ve spolupráci s PPP Znojmo pro rodiče předškoláků.
Půlhodina byla zmíněna v souvislosti s „kroužkem předškoláků“. Od ledna navštěvují předškoláci ZŠ a po
ukončení lekcí ve škole, bude výuka ve školce probíhat 2x týdně, v rozmezí 30-45 minut.
Dále děti od ledna do konce března budou docházet na 1 hodinu přípravy do ZŠ vedeného učitelkou ZŠ.
3. Společenské akce
Společenské akce s větším počtem lidí nebylo možné pořádat (stejně tak, jako předešlý školní rok) viz.
Mimořádné opatření ze dne 7. června 2021.
Všechny učitelky MŠ se shodly na formě, která nakonec proběhla.
Hned jak to bude možné se ke všem besídkám a dalším společným akcím vrátíme. Věřte, že i pro nás je to
velmi důležitý společně strávený čas.
4. Focení
nemá žádnou spojitost s W pedagogikou. Myslíme si, že se fotky povedly. Ale pokud bude o jinou formu focení
příště zájem, určitě se domluvíme a nějakým způsobem zprostředkujeme. Za p. Žákové bylo nabídnuto, využili
tři až čtyři rodiče.
5. Pobyt venku
Se řídí vyhláškou č.410/2005, doporučená doba je 2 hodiny denně za každého počasí. S výjimkou nárazového
větru, krupobití, silného deště, bouřky a teplot (-10°C).
6. Týdenní program

Týdenní program není jedinou činností, kterou ve školce provádíme. Každý den s dětmi děláme ranní kruh,
sportovní chvilky, hry, recitaci nebo zpěv, v rámci řízených činností.
Pečení chleba střídáme s pečením buchet, výrobou tvarohových desertů… Záleží na úvaze paní učitelky. Tato
akce zabere cca 15 - 20 minut a je čistě dobrovolná. Ostatní děti dělají jimi zvolené činnosti.
7. Termíny v ŠVP
Pokud by tyto formulace měly být předmětem rozepří, vrátíme se zpět k Jaro, léto, …..
8. Vnitřní napětí
Vztahy mezi učitelkami jsou vnitřní záležitostí organizace, dětí se netýkají a ani je v žádném případě nepociťují.
Zákaz k vyjadřování o organizačních věcech nikdo nevydal, ale trváme na tom, že případné problémy nebo
komunikace mezi zaměstnanci mají vždy probíhat v rámci organizace, pokud se netýkají dětí a problémů, které
je nutné řešit s rodiči.
Je nám to moc líto, ale nikdy není možné se zavděčit všem a vyplnit všechna přání rodičů.
Paní Vystrčilová je plně kvalifikována podle zákona.

Velmi rádi budeme s rodiči komunikovat, i my chceme najít společné řešení situace.
Bohužel jsme od zářijové schůzky nás nikdo s žádným dotazem či připomínkou neoslovil, takže jsme neměli na
co reagovat.

