Obec Kurdějov
III. veřejné zasedání zastupitelstva obce
Kurdějov konané dne 25. 03. 2015
Datum konání: 25. 03. 2015
Čas konání:
19:00 – 20:30
Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Kurdějov
Účast :
dle prezenční listiny

Navržený program schůze:
1) Zahájení
2) Jmenování zapisovatele
3) Jmenování ověřovatelů zápisu
4) Zápis z minulého zasedání ZO Kurdějov
5) Rozpočtové opatření č. 4/2014
6) Rozpočet obce na rok 2015
7) Rozpočtový výhled 2015-2019
8) Pověření provádět rozpočtová opatření
9) Zpráva Kontrolní a Finančního výboru
10) Žádosti
11) Různé
12) Diskuze
13) Závěr
ad 1)
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kurdějov (dále jen ZO Kurdějov) zahájil starosta obce
pan Matýšek Jaroslav. Konstatoval, že se z celkového počtu 9 členů ZO sešlo 9 členů, což
znamená, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Přivítal všechny přítomné a seznámil je
s programem. Starosta obce pan Matýšek Jaroslav navrhl doplnit program o tři body a to
projednání nabídky na opravu akustiky velkého sálu, projednání nabídky na opravu vozovky u
hřiště a schválení zprávy o výsledku inventarizace majetku obce za rok 2014.
Doplněný program schůze:
1) Zahájení
2) Jmenování zapisovatele
3) Jmenování ověřovatelů zápisu
4) Zápis z minulého zasedání ZO Kurdějov
5) Rozpočtové opatření č. 4/2014
6) Rozpočet obce na rok 2015
7) Rozpočtový výhled 2015-2019
8) Pověření provádět rozpočtová opatření
9) Zpráva Kontrolní a Finančního výboru
10) Žádosti
11) Oprava akustiky ve velkém sále

12) Oprava vozovky u hřiště
13) Inventura 2014
14) Různé
15) Diskuze
16) Závěr
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje doplněný program zasedání.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
ad 2)
Zapisovatelem byla jmenována Vítečková Květa.
Návrh usnesení:
ZO určuje zapisovatelem paní Vítečkovou Květu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
ad 3)
Ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Hutr Jiří a pan Klepáč Martin.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov určuje ověřovateli zápisu pana Hutra Jiřího a pana Klepáče Martina.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
ad 4)
Členové zastupitelstva obce Kurdějov souhlasí se zněním zápisu a s usnesením
z veřejného zasedání č. II/2015 ze dne 11. 02. 2015.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov souhlasí se zněním zápisu a s usnesením z veřejného zasedání ZO
Kurdějov č. II/2015 ze dne 11. 02. 2015.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
ad 5)
S rozpočtovým opatřením (dále jen RO) č. 4/2014 seznámila všechny přítomné účetní
obce paní Vítečková Květa. Zmínila, že RO se provádí jak zvýšením příjmů, tak i
výdajů o částku 295.100,- Kč. Paní Vítečková Květa seznámila podrobněji všechny
přítomné s jednotlivými změnami v rozpočtu. RO č. 4/2014 je přílohou č. 1 tohoto
zápisu.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014 ve stejném znění jak

je uvedeno v příloze č. 1 tohoto zápisu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
ad 6)
S rozpočtem na rok 2015 seznámil všechny přítomné pan JUDr. Němeček Lubomír. Uvedl, že
rozpočet na rok 2015 je schodkový, výdaje jsou ve výši 8.610,1 tis. Kč, příjmy ve výši
5.118,6 tis. Kč a financování, což je zůstatek finančních prostředků z r. 2014 ve výši 3.491,5
tis. Kč. ZO Kurdějov navrhlo navýšit rozpočet o částku 60 tis. Kč na opravu akustiky ve
velkém sále a o 200 tis. Kč na opravu komunikací. Současně se o částku 260 tis. Kč sníží i
rezervy. Po projednání jednotlivých příjmů a výdajů ZO Kurdějov hlasovalo o rozpočtu obce
Kurdějov na rok 2015, včetně doplnění výše uvedených změn v rozpočtu. Návrh rozpočtu je
přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015 včetně doplněných změn.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
ad 7)
S rozpočtovým výhledem (dále jen RV) seznámila přítomné paní Vítečková Květa,
poznamenala, že RV je zpracován na základě zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, jedná se o střednědobý výhled finančního plánování, obsahuje souhrn
příjmů a výdajů a především údaje o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, fin. zdrojích a
dlouhodobě realizovaných záměrech. RV obce Kurdějov je sestaven na dobu 5 let, od r. 2015
do r. 2019. Uvedená data vychází z plnění rozpočtu v r. 2014. Návrh RV je přílohou č. 3
tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015-2019 ve stejném znění jak je
uvedeno v příloze č. 3 tohoto zápisu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
ad 8)
ZO Kurdějov rozhodlo pověřit starosty obce Kurdějov zabezpečováním hospodaření podle
schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu do 500 tis. Kč stanovených
závazných ukazatelů v příjmech i ve výdajích. Rozpočtová opatření budou následně schválena
na nejbližším zasedání ZO Kurdějov.

Návrh usnesení:
ZO Kurdějov pověřuje starosty obce Kurdějov zabezpečováním hospodaření podle
schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu do 500 tis. Kč stanovených
závazných ukazatelů v příjmech i ve výdajích.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

ad 9)
Pan Ondrůj Luboš seznámil všechny přítomné se zněním zápisu s kontroly provedené
Finančním výborem. Pan Unverdorben Pavel seznámil všechny přítomné se zněním
zápisu z kontroly provedené Kontrolním výborem. Nikdo neměl žádné výhrady ani
připomínky. Zápisy Finančního a Kontrolního výboru jsou přílohou č. 4 a č. 5 tohoto
zápisu.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje zápis Finančního a Kontrolního výboru ve stejném znění jak je
uvedeno v příloze č. 4 a č. 5 tohoto zápisu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
ad 10)
Žádost pana Teplého Tomáše, bytem Kurdějov 267, PSČ 693 01, ze dne 15. 01. 2015,
o odkoupení pozemků parc. č. 4943,4804 a 4804 v k.ú. Kurdějov. ZO Kurdějov
navrhuje s panem Teplým sjednat schůzku a projednat směnu uvedených pozemků za
pozemky ve vlastnictví pana Teplého.

Návrh usnesení:
ZO Kurdějov pověřuje pana starostu k dalšímu jednání s panem Teplým Tomášem, na
kterém se projedná případná směna pozemků.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Žádost pana Petra Huleje, bytem Kurdějov 238, PSČ 693 01, ze dne 26. 8. 2014, o
odkoupení části pozemku parc.č. 1059/4 o výměře 1092 m2 v k.ú. Kurdějov. Starosta
dal hlasovat o záměru prodeje.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 1059/4 o výměře
1092 m2 v k.ú. Kurdějov panu Petrovi Hulejovi.
Hlasování: pro 6, proti 3 – Ing. Klein Václav, Otřísal Lubomír, Hutr Jiří, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Žádost pana Ing. Romana Blanáře, bytem Brumovice 382, PSČ 691 11, ze dne 23. 01.
2015, o odkoupení pozemků parc. č. 4797 o výměře 1292 m2, parc. č. 4798 o výměře
1234 m2, parc.č. 4787 o výměře 585 m2, parc.č. 4784 o výměře 243 m2, parc.č. 4775 o
výměře 3142 m2, parc.č. 4774 o výměře 2421 m2 a parc.č. 4745 o výměře 8607 m2.
Starosta dal hlasovat o záměru prodeje.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov souhlasí se záměrem prodeje pozemků parc. č. 4797 o výměře 1292 m2,
parc. č. 4798 o výměře 1234 m2, parc.č. 4787 o výměře 585 m2, parc.č. 4784 o výměře
243 m2, parc.č. 4775 o výměře 3142 m2, parc.č. 4774 o výměře 2421 m2 a parc.č. 4745
o výměře 8607 m2 panu Ing. Romanu Blanáři.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.

Usnesení bylo schváleno.
Žádost pana Průdka Dalibora ze dne 26. 01. 2015 o pronájem hostince v Kurdějově.
Protože pan Průdek Dalibor je jediným zájemcem o pronájem hostince v Kurdějově
ZO Kurdějov souhlasí s pronájmem.
Návrh Usnesení:
ZO Kurdějov souhlasí s pronájmem hostince v Kurdějově panu Průdkovi Daliborovi.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželo se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Žádost Chaysyk s.r.o., se sídlem Mlýnská 326/13, Brno, PSČ 602 00 ze dne 02. 02.
2015, v zastoupení pana Josefa Lupače, o odkoupení pozemku parc.č 4918 o výměře
660 m2. Starosta dal hlasovat o záměru prodeje.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc.č 4918 o výměře 660 m2
společnosti Chaysyk s.r.o.
Hlasování: pro 6, proti 3 – Ing. Klein Václav, Otřísal Lubomír, Hutr Jiří, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Žádost pana Richarda Homoli, bytem Javorová 6, Hustopeče, PSČ 693 01 ze dne 19.
02. 2015 o odkoupení pozemku parc.č. 4439 o výměře 2571 m2. ZO Kurdějov zamítlo
žádost z důvodu, že tento pozemek bude i nadále ohrožován přívalovými srážkami a je
schválena změna využití tohoto území v novém Územním plánu obce Kurdějov pouze
k zemědělskému využití.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov zamítlo žádost o prodeji pozemku parc.č. 4439 o výměře 2571 m2 panu
Richardu Homolovi.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Žádost manželů Kamenských, bytem Kurdějov 60, PSČ 693 01 ze dne 25. 03. 2015 o
odkoupení pozemků parc.č. 1060/5 o výměře 248 m2, parc.č. 646/4 o výměře 531 m2 a
parc.č. 614/4 o výměře 196 m2. Starosta dal hlasovat o záměru prodeje.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov souhlasí se záměrem prodeje pozemků parc.č. 1060/5 o výměře 248 m2,
parc.č. 646/4 o výměře 531 m2 a parc.č. 614/4 o výměře 196 m2 manželům
Kamenským.
Hlasování: pro 7, proti 2 – Ing. Klein Václav a Hutr Jiří, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
Žádost paní Bílkové Renaty ze dne 25. 02. 2015 o bezplatný pronájem obecních
prostor z důvodů konání 3. babských hodů dne 11. 07. 2015. Jedná se o prostory za

hospodou ve dnech 07. 07. 2015 – 12. 07. 2015, vinotéku od 01. 07. 2015 – 12. 07.
2015, malý sál od 08. 07. 2015 – 12. 07. 2015 a velký sál v případě nepříznivého
počasí od 10. 07. 2015 – 12. 07. 2015. Starosta dal hlasovat o pronájmu uvedených
prostor.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov souhlasí s bezplatným pronájmem obecních prostor z důvodů konání 3.
babských hodů dne 11. 07. 2015. Jedná se o prostory za hospodou ve dnech 07. 07.
2015 – 12. 07. 2015, vinotéku od 01. 07. 2015 – 12. 07. 2015, malý sál od 08. 07.
2015 – 12. 07. 2015 a velký sál v případě nepříznivého počasí od 10. 07. 2015 – 12.
07. 2015.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
ad 11)
Starosta obce informoval přítomné o chystané opravě akustiky velkého sálu. Byly
osloveny 3 firmy zabývající se touto problematikou.
1) Šmak, Brno – 410.000,- Kč
2) Půdy Brno s.r.o. – omluvily se
3) KF MONT s.r.o., Brno – 351.384,- Kč
ZO Kurdějov navrhuje vybrat firmu KF MONT s.r.o. Brno s tím, že uvedená firma splní dané
podmínky akustiky pro velký sál.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje pro opravu akustiky velkého sálu firmu KF MONT s.r.o., Brno
v případě, že firma splní dané podmínky.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
ad 12)
Starosta obce informoval o připravované opravě vozovky u hřiště. Byly osloveny tři
firmy o vypracování cenových nabídek:
1) STRABAG a.s., Brno – 392.354,- Kč
2) VHS Břeclav – 417.653,- Kč
3) SWIETELSKY s.r.o., Brno – 438.867,- Kč
Starosta navrhuje ZO Kurdějov vybrat firmu STRABAG a.s., Brno, s nejlepší cenovou
nabídkou a rozšířit zadání o opravu místní komunikace od RD č.p. 109 po RD č.p.
112, bude vypracována nová cenová nabídka. Pokud budou ceny v nové nabídce
odpovídat současné posuzované nabídce pověřuje ZO starostu k podpisu smlouvy o
dílo.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje pro opravu vozovky u hřiště a opravu místní komunikace od
RD č.p. 109 po RD č.p. 112, vybrat firmu STRABAG a.s., Brno s tím, že uvedená
firma splní dané podmínky. ZO Kurdějov pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.

ad 13)
ZO Kurdějov bylo seznámeno se zněním inventurního zápisu za rok 2014 a nemá k němu
žádné výhrady ani připomínky. Starosta dal hlasovat o schválení znění inventarizačního
zápisu o výsledku inventarizace za rok 2014.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje znění inventarizačního zápisu o výsledku inventarizace za rok 2014.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení bylo schváleno.
ad 14)
- Starosta obce informoval o dokončení výstavby poldru
- Starosta obce informoval o plánovaném čištění komunikací
- Starosta obce informoval o kontrole hospodaření obce Kurdějov, kterou prováděl
Krajský úřad. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a chyby.
ad 15)
- Co bude se statkem?
- Starosta: Pan Ing. Roman Blanář má v úmyslu celý statek vyčistit a zrekultivovat a
postavit si zde dům pro bydlení.
- Jaký je úmysl s domem č. 139?
- Starosta: Chtěli bychom vybudovat zázemí pro obecní techniku, pro zaměstnance,
skladovací prostory atd.
- Budou se řešit nevyhovující zděné mosty a kontejnery, které jsou na nich umístěny?
- Starosta: Je možné, že po již započaté opravě jednoho mostu uděláme i ostatní.
Umístěním kontejnerů se budeme zabývat.
- Protipovodňové opatření není zcela dokončeno.
- Starosta: Je domluven bagr pro dokončení terénních úprav.
- Co se zeleným odpadem?
- Starosta: Místo na ukládání zeleného odpadu, větví a dřeva je na skládce vedle
hřbitova označeno cedulemi. Klíče od závory jsou k dispozici na Obecním úřadě, u
obecních pracovníků a ve sběrném dvoře.
- Bude se řešit vyhláška ohledně volně pobíhajících psů?
- Starosta: Budeme se tímto problémem zabývat na některém z dalších zasedání.
- Bude se řešit blátivá cesta směrem k Blažkovi?
- Starosta: V rámci výstavby chodníku se v projektu počítá se zaasfaltováním části u
hlavní silnice, dále plánujeme použít vyfrézovaný recyklát z komunikací na opravu
cest mimo intravilán obce.
ad 16)

Pan Matýšek Jaroslav poděkoval všem za účast a ukončil veřejné zasedání.

V Kurdějově dne 25. 03. 2015
Zapsala: Vítečková Květa

Matýšek Jaroslav
starosta obce

Zápis ověřil:
pan Klepáč Martin…………………..
pan Hutr Jiří………………………….

Ing. Klein Václav
místostarosta obce

