Výpis z 2. zasedání zastupitelstva obce Kuchařovice konaného dne
15. 4. 2020 v přísálí Víceúčelového zařízení obce Kuchařovice, 8. května

Bod č. 1 Zahájení
Zasedání bylo zahájeno v 17:05 hod a skončeno v 18:30 hodin. Z celkového počtu 15 zastupitelů bylo přítomno
12 osob, 3 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), Jaroslav Krul, Martin
Fousek, Petr Veselý, Václav Bajko, Jitka Krulová, Miroslav Plaček, Marek Plaček, Petr Fruhvirt, Simona Groisová,
Aleš Mlejnek.
Nepřítomní zastupitelé: Jaroslav Skokan, Petr Švéda, Hana Tomanová.
ZO bylo řádně svoláno, zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Kuchařovice i na e-desce a to
od 7. 4. do 15. 4. 2020 včetně.
Bod č. 3 Program zasedání
Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Program zasedání
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Rozpočet obce na rok 2020 + výhled
6. Závěrečný účet obce
7. Účetní závěrka obce
8. Inventarizace za rok 2019
9. Žádosti
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 3 zápisu č. 2/2020: ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva obce.

•
•
•
•
•
•
•

Bod č. 4 Zpráva starostky obce o činnosti Rady obce č. 2 a 3/2020
Starostka obce přednesla zprávu o činnosti Rady obce.
Rada č. 2
Informace o činnosti OU a obce
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Marešová-síť technického vybavení.
Žádost o vybudování chodníků n ul. Znojemská před nemovitostmi č. 113, 283, 220, 396, a 350.
Řád veřejného pohřebiště
Plán kulturních akcí
Pronájem obecního pozemku na parcele č. 76 a 92/1 jejíž součástí je vodní nádrž k. ú Obce Kuchařovice o výměře
54 m² vedeném v LV 10001 dle situačního plánku.
Návrh rozpočtu na rok 2020
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Návrh společnosti Golden Orange na zpracování mobilní aplikace na mobilní rozhlas.
Kulturní akce
Rada č. 3 ze dne 14.4. 2020
Informace o činnosti OU od posledního zasedání rady
Účetní závěrka školy za rok 2019 a zhodnocení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kuchařovice za rok 2019 a návrh
na vypořádání
Žádost DC ADRA Znojmo o finanční příspěvek na podporu rozvoje dobrovolnictví na rok 2020. RO navrhuje zaslat
finanční částku ve výši 1000,00 Kč formou daru.
Žádost jednatelky společnosti Znogas s. r. o paní Rand provozovatele restaurace Emrammus o odpuštění platby
nájemného za provoz restaurace v objektu VZ, za dva měsíce duben a květen v plné výši. Žádost je z důvodů
uzavření restaurace v důsledku nouzového stavu v době koronavirové epidemie.
Informace ZŠ a MŠ o stanovení výše měsíčního školného v MŠ a školného ŠD na rok 2020/21
Oznámení ZŠ a MŠ Kuchařovice o termínu konání zápisu do první třídy a do mateřské školy
Plán kulturních akcí na rok 2020
Usnesení č. 4 zápisu č. 2/2020: ZO bere na vědomí informace z jednání RO č. 2 a 3/2020

Bod č. 5 a Rozpočet obce na rok 2020 členěný na paragrafy, doplnění návrhu rozpočtu
ZO obdrželi písemně zpracovaný návrh rozpočtu, výhled a doplnění návrhu rozpočtu na rok 2020. Na
elektronické úřední desce bylo vyvěšeno od 26.2. 2020 do 15.4. 2020.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 5a zápisu č. 2 ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2020 na paragrafy, včetně návrhu na doplnění
rozpočtu bez připomínek.
Bod č. 5 b Návrh Střednědobého výhledu na rok 2021 - 2022
ZO byl předložen návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2021 – 2022. Střednědobý výhled
byl vyvěšen dne 26.2. do 15.4. 2020.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Přijato usnesení č. 5b zápisu č. 2/2020: ZO schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021 - 2022
Bod č. 6 Závěrečný účet obce za rok 2019
ZO byl zaslán a předložen řídícím jednání ke schválení závěrečný účet obce za rok 2019. ZÚ byl řádně vyvěšen
od 26.2. do 15.4. 2020. Součástí závěrečného účtu je zpráva z kontroly hospodaření obce za rok 2019, kterou
provedl Krajský úřad JMK.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 6 zápisu č. 2 /2020: ZO schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad
Bod č. 7 Účetní závěrka za rok 2019
ZO byla zaslána a předložena řídícím jednání účetní závěrka obce za rok 2019 - přílohy účetní závěrky – rozvaha,
výkaz zisku a ztrát, zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019, inventarizační zpráva k 31.12.2019, zprávy o
daňových kontrolách v roce 2019.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 7 zápisu č. 2 /2020 ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2019

Bod č.8 Inventarizace obce za rok 2019
ZO byla předložena zpráva o inventarizaci za rok 2019. ZO nevzneslo žádné připomínky. Vyvěšeno dne 26.2. 2020
do 15.4. 2020.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 8 zápisu č.2/2020 ZO schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2019 bez připomínek
Bod č. 9 Žádosti
Bod č. 9a) Zápis z jednání finančního výborů ze dne 4.3. 2020
Bod projednávání: Finanční výbor přednesl zprávu z jednání výboru ze dne 4.3. 2020, jehož předmětem jednání
byl Střednědobý výhled obce a rozpočet obce na rok 2020. ZO schvaluje zprávu z jednání finančního výboru ze
dne 4.3. 2020 bez připomínek. V. Bajko upozornil na procentuální zadluženost vůči příjmům obce, P. Veselý
a Aleš Kubek informují, že obec toto splňuje.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.9a) zápisu č.2/2020 ZO schvaluje zápis Finančního výboru ze dne 4.3.2020
Bod č. 9b) Zápis z jednání finančního výboru ze dne 7.4. 2020
Bod projednávání: Účetní závěrka obce a návrh závěrečného účtu
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.9b) zápisu č.2/2020 ZO schvaluje zprávu z jednání finančního výboru ze dne 7. 4. 2020 bez
připomínek.
Bod č. 9c) Smlouva č. 10300573151/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
ZO nemělo žádné připomínky.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.9c zápisu č.2/2020 ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Bod č. 9 d) Žádost o vybudování chodníku na ul. Znojemská před parcelami č. 432/10 a 568/3 viz žádost.
ZO doporučilo zakomponovat výstavbu chodníku do projektu celkové úpravy ulice Znojemské za účelem zvýšení
parkovacích míst. V případě realizace doporučuje ZO chodník zbudovat pouze od parcely č. 486.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.9c zápisu č. 2/2020 ZO doporučilo výstavbu zakomponovat do projektu úprav na ul. Znojemská
Bod č. 9e) Žádost o odkoupení pozemku na parcele č. 673/6 viz přiložený plánek o výměře 20,33 m² a to za
cenu v místě obvyklou.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č. 9e zápisu č.2/2020 ZO schvaluje vyvěšení záměru o prodeji pozemku
Bod č. 9f) Žádost o prodej pozemku parcely č. 2/1 o výměře 10 m²viz přiložený plánek. ZO obce projednala
žádost o prodej pozemku. Vyčlenila si prodej pouze té části, která zabírá plochu schodiště. Ostatní plochu
ponechat ve vlastnictví obce. Žadatel se v žádosti zavázal zajistit geometrické zaměření.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení č.9f) zápisu č.2/2020 ZO souhlasí s vyvěšením záměru o prodeji části obecního pozemky, a to pouze
plochu, na které jsou zbudovány schody do domu.
Bod č. 9g) Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP pro rok 2020 mezi městem
Znojmem a obcí Kuchařovice. ZO doporučuje po již předešlém souhlasu s v ZO s poskytnutím finančního
příspěvku dle přiložení smlouvy.
Hlasování
Pro: 10
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení č.9g) zápisu č.2/2020 ZO schvaluje smlouvu s městem Znojmem na příspěvek na sociální služby na
rok 2020.
Bod č. 9 h) Zařazení dlouhodobého majetku do užívání obce. Pokládka dlažby místo pro kontejnery na tříděný
odpad v ulici Na Hladově.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.9h) zápisu č.2/2020 ZO schvaluje Zařazení dlouhodobého majetku do užívání obce – stanoviště pro
kontejnery na tříděný odpad
Bod č. 9ch) Plán kulturních akcí na rok 2020.
ZO projednala plán kulturních akcí na rok 2020. Vzhledem k situaci, která nastal v březnu tohoto roku, kdy
z důvodů šíření infekční nemoci COVID-19 způsobené koronavirem SARS -CoV-2, došlo k vyhlášení nouzového
stavu a zákazu shromažďování osob, ZO rozhodlo zrušit do konce srpna 2020 veškeré plánované kulturní akce.
Pořádání akci od měsíce září se bude odvíjet dle pokynů krizového štábu a rozhodnutím vlády. Oslavy k 800
letům obce se přesouvají o jeden rok, na 19.- 20. června 2021. Přípravy na tyto oslavy budou nadále pokračovat
(tisk knihy o obci, kalendář…).
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.9ch zápisu č.2/2020 ZO schvaluje plán kulturních akcí, tak jak byl navržen, včetně dodatku o zrušení
akcí v důsledku vyhlášených mimořádných opatření.
Bod č. 9 i) Návrh zpracování projektu na rekonstrukci a čištění vodní nádrže Hladov. Starostka obce oslovila a
dále osloví firmy, které by zpracovaly kompletní návrh na revitalizaci vodní nádrže Hladov, včetně hráze
přilehlého potoka. První návrh na zpracování projektové dokumentace činí 240 790 Kč.
ZO bere na vědomí informaci o zaslané finanční nabídce na rekonstrukci vodní nádrže Hladov
Bod č. 9 j) Nabídka mobilního rozhlasu.
ZO konstatovalo, že je postačuje nynější systém informovanosti občanů, emailové zprávy přes webové
stránky.
Bod č. 9k) Ústní žádost o povolení placeného parkování. ZO konstatovalo, že nelze vyhranit tento způsob
individuálnímu požadavku. V případě schválení by muselo dojít k vytvoření pravidel pro celé území obce, včetně
vytvoření a schválení obecní vyhlášky.
Hlasování
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení č.9k zápisu č.2/2020 ZO neschvaluje tento požadavek.
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Bod č.10 Diskuse
Mašejová
Informace o podaných projektech na výsadbu stromů. MŽP již zaslalo stanovisko k podané žádosti a shledalo, že
je vše v souladu, a tudíž se může zahájit nákup stromů. PROJEKT PŘES Škoda stromky je prozatím pozastaven podzimní výsadba
Informace o pomoci občanům v době nouzového stavu: šití roušek a rozvoz občanům do domu a zbylé byly dány
do obchodu k volnému odběru, nabídka nákupu do domu, rozvoz obědů všem občanům, včetně nákupu menu
boxů na rozvoz jídel. Nákup desinfekce, následná desinfekce kontejnerů. Objednány zástěny na OÚ.
Informace o přemístění kontejnerů na ul. 8. května
Informace o opatření proti krmení koček v ulici Boční
Aleš Mlejnek
Návrh na prodej malého drtiče a překopávače, které jsou umístěny ve skladu a nepoužívají se. Nabídka přes
bazar, přes dodavatele a obcím. Nejprve se musí udělat nový odhad.
Upozornil na vyhlášené dotace Dešťovka, vzhledem k plánované výsadbě stromů je nutné zabezpečit dostatečný
přísun vody. Využít z obecních objektů - VZ, škola, kostel.
Návrh na přejmenování VZ obce na Obecní dům, zastupitelé upozornili na úpravu všech dokumentů, které jsou
pod hlavičkou VZ obce Kuchařovice.
Jaroslav Krul
Upravit formu zasílání zpráv do hlášení rozhlasem
Úklid u kontejnerů rozbité sklo
Marek Plaček
Dotaz na VZ jeho blížící se ukončení záruky. Zprovoznění vzduchotechniky.
Svolaná březnová schůzka byla z důvodu výskytu koronaviru a nouzového stavu odložena na pozdější dobu.
Václav Bajko
Dotaz na stav Větrná 2. Nadále přetrvává problém se zpracováním smluv.
Bod č. 11 Usnesení
Další jednání ZO se bude konat dle potřeby.
Bod č. 12 Závěr
ZO bylo ukončeno v 18. 30 hodin.
V Kuchařovicích dne 16. 4. 2020

Zapsal:
Ing. Aleš Mlejnek
……………………………………………….
Ověřovatelé zápisu:
…………………………………………….
Ing Jitka Krulová

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

……………………………………………
Mgr. Jaroslav Krul

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

