Zápis
z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kurdějov, konaného dne 06. 05. 2020
ad 1)
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kurdějov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19.00 hodin starostou obce panem Jaroslavem Matýškem ve velkém sále OÚ Kurdějov.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni: Dobroslav Krůza, Zdeněk Matulka, Jarosalv Matýšek, Lubomír Otřísal, Ing. Milan
Švarc, Ing. Petr Voňka, Ing. Zdenka Voňková, Miroslav Zimolka, Mgr. Ivana Havránková
Nepřítomni: 0
Omluveni: 0
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. Nikdo s přítomných neměl námitky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kurdějov schvaluje následující program veřejného zasedání
1) Zahájení a program
2) Jmenování zapisovatele
3) Jmenování ověřovatelů zápisu
4) Zápis z minulého jednání ZO
5) Rozpočet obce na rok 2020
6) Střednědobý výhled na roky 2021-2024
7) Závěrečný účet, účetní závěrka za rok 2019
8) Inventarizační zpráva, rozpočtové opatření
9) Smlouvy
10) Smlouvy o smlouvě budoucí
12) Odměňování členů zastupitelstva
13) Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ČOV
14) Žádosti
15) Různé
16) Diskuse
17) Závěr
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 1/8 bylo schváleno.
ad 2)
Předsedající navrhl jmenovat zapisovatelem paní Vítečkovou Květu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelem paní Vítečkovou Květu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 2/8 bylo schváleno.

ad 3)
Předsedající navrhl jmenovat ověřovateli zápisu paní Zdenku Voňkovou a paní Ivanu
Havránkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu paní Zdenku Voňkovou a paní Ivanu
Havránkovou.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 3/8 bylo schváleno.
ad 4)
Členové zastupitelstva obce Kurdějov souhlasí se zněním zápisu ze 7. veřejného
zasedání ze dne 12. 02. 2020.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvalují znění zápisu ze 7. veřejného zasedání ZO Kurdějov ze dne 12.
02. 2020.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 4/8 bylo schváleno.
ad 5)
S návrhem rozpočtu na rok 2020 seznámil všechny přítomné pan Lubomír Otřísal.
Uvedl, že rozpočet na rok 2020 je schodkový, výdaje jsou ve výši 17 041 100,- Kč,
příjmy ve výši 8 321 200,- Kč a financování, což je zůstatek finančních prostředků z r.
2019 ve výši 8 719 900,- Kč. ZO Kurdějov navrhlo doplnit rozpočet o částku 37 200,Kč na příspěvek pro Mikroregion Hustopečsko na rok 2020. Současně se o částku 37
200,- Kč sníží i rezervy. Po projednání jednotlivých příjmů a výdajů ZO Kurdějov
hlasovalo o rozpočtu obce Kurdějov na rok 2020, včetně doplnění výše
uvedených změn v rozpočtu. Návrh rozpočtu je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje rozpočet na rok 2020 včetně doplněných změn.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 5/8 bylo schváleno.
ad 6)
S návrhem střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2024 seznámila přítomné paní
Vítečková Květa, poznamenala, že střednědobý výhled 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. Uvedená data
vychází z plnění rozpočtu v r. 2019. Návrh je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2024 ve stejném znění jak
je uvedeno v příloze č. 3 tohoto zápisu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 6/8 bylo schváleno.
ad 7)
Paní Květa Vítečková seznámila všechny přítomné s obsahem závěrečného účtu
obce Kurdějov za rok 2019, který byl zpracován v souladu s § 17 zák. č.: 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech. Zmínila, že závěrečný účet roku 2019 byl řádně
zveřejněn na úřední desce i elektronicky po dobu 15-ti dnů a byl uložen

k nahlédnutí též na OÚ Kurdějov. Zastupitelé souhlasí s celoročním
hospodařením a to bez výhrad.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje závěrečný účet obce Kurdějov za rok 2019 a to bez výhrad.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 7/8 bylo schváleno.
Paní Květa Vítečková na základě vyhlášky č. 220/2013 seznámila zastupitele a přítomné
s podklady pro schválení účetní závěrky obce Kurdějov za rok 2019 (rozvaha, výkaz zisku a
ztráty, příloha, inventarizační zpráva, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření). O
schválení účetní závěrky bude vyhotoven protokol (příloha č. 4).
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce Kurdějov, za účetní
období 2019 sestavenou ke dni 31. 12. 2019.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 8/8 bylo schváleno.
8)
Paní Květa Vítečková seznámila všechny přítomné se zněním Inventarizační
závěrečné zprávy o průběhu a výsledku inventarizace provedené k datu 31. 12. 2019.
Dále paní Květa Vítečková seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 9 a 10 za
rok 2019. ZO Kurdějov vzalo Inventarizační závěrečnou zprávu a rozpočtová opatření
č. 9 a 10 na vědomí.
9)
Starosta obce seznámil přítomné se Smlouvou o dílo s Ing. Vítězslavou Machovcovou,
se sídlem Fanderlíkova 2110/15, 616 00 Brno. Předmětem smlouvy je zpracování
projektové dokumentace pro sloučené vodoprávní povolení na akci „Rozšíření
stávajícího vodojemu v Kurdějově“. Cena díla je celkem 107 690,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Rozšíření stávajícího vodojemu
v Kurdějově“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 9/8 bylo schváleno.
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o dílo se Štěpánková-analýzy
s.r.o., se sídlem Kpt. Jaroše 100/29, 680 01 Boskovice. Předmětem smlouvy je
příprava a zpracování žádosti o dotaci na akci „Workoutové hřiště Kurdějov“. Cena
díla je 30 000,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Workoutové hřiště v Kurdějově“ a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 10/8 bylo schváleno.
Starosta obce seznámil přítomné se Smlouvou o příspěvku na spolufinancování sítě
sociálních služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče pro rok 2020 s městem
Hustopeče, zastoupené starostkou PaedDr. Hanou Potměšilovou, se sídlem Dukelské
nám. 2/2, 693 01 Hustopeče. Celkový příspěvek na sociální služby pro rok 2020 od
obce Kurdějov činí 21 811,66 Kč.

Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb obcí
s rozšířenou působností Hustopeče pro rok 2020 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 11/8 bylo schváleno.
10)
Žádost o uzavření Smlouvy č. HO-014330057705/001 o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Kurdějov, sídlem Kurdějov č. p. 1, PSČ 693 01, zastoupená starostou obce Kurdějov, panem
Matýškem Jaroslavem a E.ON Distribuce, a.s. sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49,
České Budějovice, zastoupenou paní Ing. Mrvovou Danou, manažerkou věcných břemen, na
základě Pověření ze dne 10. 01. 2017 společností E.ON Česká republika, s.r.o., sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice. Starosta seznámil všechny přítomné
s podmínkami zmíněné smlouvy, i s čl. V., kde je uvedeno, že věcné břemeno specifikované v
čl. III. se zřizuje úplatně a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 1 100,- Kč. Starosta
vyzval členy ZO Kurdějov k hlasování o schválení uvedené smlouvy a pověření k podpisu
smlouvy starostou obce.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-14330057705/001 a
pověřuje podpisem této smlouvy starosty obce.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1 – L. Otřísal.
Usnesení č. 12/8 bylo schváleno.
Žádost o uzavření Smlouvy č. HO-014330058217/001 o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Kurdějov, sídlem Kurdějov č. p. 1, PSČ 693 01, zastoupená starostou obce Kurdějov, panem
Matýškem Jaroslavem a E.ON Distribuce, a.s. sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49,
České Budějovice, zastoupenou paní Ing. Mrvovou Danou, manažerkou věcných břemen, na
základě Pověření ze dne 10. 01. 2017 společností E.ON Česká republika, s.r.o., sídlem F. A.
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 České Budějovice. Starosta seznámil všechny přítomné
s podmínkami zmíněné smlouvy, i s čl. V., kde je uvedeno, že věcné břemeno specifikované v
čl. III. se zřizuje úplatně a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 1 000,- Kč. Starosta
vyzval členy ZO Kurdějov k hlasování o schválení uvedené smlouvy a pověření k podpisu
smlouvy starostou obce.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-14330058217/001 a
pověřuje podpisem této smlouvy starosty obce.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1 – L. Otřísal.
Usnesení č. 13/8 bylo schváleno.
11)
Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030055703/001,uzavřenou mezi Obcí Kurdějov se sídlem Kurdějov 1, PSČ 693 01,
zastoupená starostou obce Kurdějov panem Jaroslavem Matýškem a E.ON Distribuce,
a.s. sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01, České Budějovice, zastoupena panem
Ing. Jiřím Ocáskem. Starosta seznámil všechny přítomné s podmínkami zmíněné
smlouvy, i s čl. III., kde je uvedeno, že věcné břemeno specifikované v čl. II. se
zřizuje úplatně a to za jednorázovou platbu 1000,-Kč. Starosta vyzval členy ZO
Kurdějov k hlasování o schválení uvedené smlouvou a pověření pana starosty
podpisem této smlouvy.

Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030055703/001 a pověřuje pana starosty podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1 – L. Otřísal.
Usnesení č. 14/8 bylo schváleno.
Žádost o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030057826/001,uzavřenou mezi Obcí Kurdějov se sídlem Kurdějov 1, PSČ 693 01,
zastoupená starostou obce Kurdějov panem Jaroslavem Matýškem a E.ON Distribuce,
a.s. sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01, České Budějovice, zastoupena panem
Ing. Jiřím Ocáskem. Starosta seznámil všechny přítomné s podmínkami zmíněné
smlouvy, i s čl. III., kde je uvedeno, že věcné břemeno specifikované v čl. II. se
zřizuje úplatně a to za jednorázovou platbu 1000,-Kč. Starosta vyzval členy ZO
Kurdějov k hlasování o schválení uvedené smlouvou a pověření pana starosty
podpisem této smlouvy.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030057826/001 a pověřuje pana starosty podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1 – L. Otřísal.
Usnesení č. 15/8 bylo schváleno.
12)
Starosta přednesl návrh zastupitelů na změnu odměňování členů zastupitelstva obce. Jelikož
na ustavujícím zasedání ZO bylo odsouhlaseno, že členové zastupitelstva se vzdávají nároku
na odměny a budou odměňováni za splnění mimořádných, nebo zvlášť významných úkolů, je
potřeba odsouhlasit zrušení usnesení č. 11/1 ze dne 1. 11. 2018.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov revokuje usnesení č. 11/1 ze dne 1. 11. 2018.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1 – J. Matýšek.
Usnesení č. 16/8 bylo schváleno.
Ještě před hlasováním o odměnách pro zastupitele obce se odměn zřekli zastupitelé Lubomír
Otřísal, Miroslav Zimolka a Dobroslav Krůza.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v
následujících částkách:
Zdeněk Matulka-místostarosta: 26 051,- Kč
Ing. Zdenka Voňková, Mgr. Ivana Havránková-předseda výboru: 2 894,- Kč,
Ing. Petr Voňka-člen výboru: 2 412,- Kč,
Ing. Milan Švarc-člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 448,- Kč,
Miroslav Zimolka, Lubomír Otřísal-předseda výboru: 0,- Kč,
Dobroslav Krůza-člen výboru: 0,- Kč.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 2 – J. Matýšek a D. Krůza.
Usnesení č. 17/8 bylo schváleno.
Protože rozpočet obce na rok 2020 nepočítal s vyplácením odměn zastupitelům, dal starosta
obce hlasovat o navýšení již schváleného rozpočtu na rok 2020 v bodě č. 5 usnesením č. 5/8 o
částku 330 000,- Kč.

Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje navýšení rozpočtu obce na rok 2020 o částku 330 000,- Kč.
Toto navýšení bude dodatečně zahrnuto do bodu č.5 usnesení č. 5/8 tohoto zápisu.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1 – D. Krůza.
Usnesení č. 18/8 bylo schváleno.
13)
Starosta seznámil přítomné s rozhodnutím o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Kurdějov-kanalizace a ČOV“, e.č. Z2019-027063 a dal hlasovat o rozhodnutí.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Kurdějov-kanalizace a ČOV“, e.č. Z2019-027063 a pověřuje starostu podpisem tohoto
Rozhodnutí.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 19/8 bylo schváleno.
14)
Žádost Gurdau Vinařství, s.r.o., se sídlem Údolní 8, 602 00 Brno o prodej pozemku p.č. 4574
o rozloze 375 m2. Zastupitelé obce nebudou tento pozemek prodávat.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov neschvaluje prodej pozemku p.č. 4574 o rozloze 375 m2.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 20/8 bylo schváleno.
Žádost xxx o prodej pozemku p.č. 3894/3 o rozloze 53 m2. Zastupitelé obce souhlasí
s prodejem pozemku za cenu 700,- Kč/m2.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje prodej pozemku p.č. 3894/3 o rozloze 53 m2 za cenu 700,- Kč/m2
xxx.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1 – J.Matýšek.
Usnesení č. 21/8 bylo schváleno.
Žádost xxx o pronájem pozemku p.č. 4965 o výměře 192 m2. Zastupitelé souhlasí
s pronájmem pozemku za cenu 3 500,- Kč/ha.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje pronájem pozemku p.č. 4965 o rozloze 192 m2 za cenu 3 500,- Kč/ha
xxx.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 2 – Z. Voňková, L. Otřísal
Usnesení č. 22/8 bylo schváleno.
Opětovné projednání žádosti xxx o prodej části pozemku p.č. 3883/7 pod novým p.č.
3883/148 o výměře 555 m2. Zastupitelé souhlasí s prodejem za cenu 60,- Kč/m2.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje prodej pozemku p.č. 3883/148 o rozloze 568 m2 za cenu 60,- Kč/m2
xxx.
Hlasování: pro 5, proti 1 – M. Zimolka, zdrželi se 3 – J.Matýšek, L. Otřísal, M. Švarc.
Usnesení č. 23/8 bylo schváleno.
Žádost xxx o změnu územního plánu obce Kurdějov. Jedná se o pozemek p.č. 4018 jehož
vlastník je xxx a který by chtěl použít ke stavbě RD. Zastupitelé žádost prozatím neschválí.

Jakmile se ZO rozhodne provést změnu územního plánu obce Kurdějov, budou občané
vyzváni k podání žádostí na změnu využití jejich pozemků. Pan xxx může podat žádost znovu
k opětovnému projednání s ostatními žadateli. Zastupitelstvo vyzvalo občany k zasílání
návrhů na změnu územního plánu.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov neschvaluje žádost o změnu územního plánu obce Kurdějov panu xxx.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 24/8 bylo schváleno.
Žádost Spolku kurdějovských vinařů a žádost pana xxx o souhlas s užíváním znaku obce
Kurdějov. Zastupitelé požadují po žadateli upřesnění používání obecních symbolů, v zásadě
souhlasí s užíváním znaku obce, je potřeba stanovit podmínky a pravidla pro užívání znaku
obce. Každou žádost budou zastupitelé posuzovat jednotlivě a požadují přesnou specifikaci
jakým způsobem a na co chce žadatel znak užít.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov vyzvalo žadatele Spolek kurdějovských vinařů a xxx k upřesnění používání
obecního znaku.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 25/8 bylo schváleno.
Žádost C.M.I. Agra spol. s.r.o., se sídlem Anenská 9, 602 00 Brno o pronájem pozemků p.č.
4362 o výměře 1648 m2, p.č. 4363 o výměře 1046 m2, p.č. 4405 o výměře 1273 m2, p.č.
4368 o výměře 4736 m2, p.č. 4358/2 o výměře 8164 m2 a p.č. 4347 o výměře 920 m2.
Zastupitelé souhlasí s pronájmem pozemků p.č. 4405 o výměře 1273 m2 a p.č. 4347 o výměře
920 m2 za cenu 3 500,- Kč/ha. Ostatní pozemky jsou v nájmu Moravské Agry.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje pronájem pozemků p.č. 4405 o rozloze 1273 m2 a p.č. 4347 o výměře
920 m2 za cenu 3 500,- Kč/ha společnosti C.M.I. Agra spo. s.r.o.,se sídlem Anenská 9, 602 00
Brno.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 26/8 bylo schváleno.
Žádost Moravské Agry a.s., se sídlem Nádražní 1, 691 06 Velké Pavlovice o pronájem
pozemků. Soupis pozemků k pronájmu bude součástí zápisu (příloha č. 5). Zastupitelé
souhlasí s pronájmem pozemků uvedených v příloze č. 5 tohoto zápisu za cenu 3 500,- Kč/ha.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje pronájem pozemků uvedených v příloze č. 5 tohoto zápisu za cenu
3 500,- Kč/ha společnosti Moravská Agra, se sídlem Nádražní 1, 691 06 Velké Pavlovice.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 27/8 bylo schváleno.

ad 15)
Paní Voňková seznámila přítomné se schválenou nabídkou finanční dotace z rozpočtu obce na
vybudování domovních čistíren odpadních vod. Výše příspěvku bude činit 60 000,- Kč na
jeden dům určený k trvalému pobytu. Do každé domácnosti bude doručen letáček
s podrobnějšími informacemi, na stránkách obce a facebooku budou další informace jako
podmínky dotace, dodavatelé atd.
ad 16)
- Rozpoutala se diskuse o funkčnosti domovních čistíren odpadních vod. Občané přednesli
spoustu negativních informací o používání domácích čističek. Zastupitelé informovali o
chystaných schůzkách s dodavateli a přislíbili sjednat schůzky s dodavateli domácích čistíren
a poskytnout pokud možno co nejvíce informací ohledně této problematiky. Pan Otřísal
reagoval na negativní připomínky sdělením, že občané nejsou povinni nabízenou pomoc a
podporu obce na řešení likvidace odpadních vod přijmout, nebo si o ni žádat. Paní Voňková
připomněla, že dle platné novely zákona o vodě mají občané povinnost likvidovat své odpadní
vody v souladu s tímto zákonem a vyjmenovala stručně způsoby, které zákon umožňuje.
- Bude dodělána cesta? (Příjezdová místní komunikace k RD p. Blažka).
- Starosta: zastupitelstvo se opětovně bude touto žádostí zabývat. Tím, že byla zrušena akce
centrálního čištění odpadních vod na neurčito, je možné, že dojde k realizaci této komunikace.
- Někteří občané vyslovili nesouhlas s navrženými odměnami pro zastupitelstvo, konstatovali,
že od osamostatnění obce si nikdy žádný ze zastupitelů nevzal odměnu.
- Co bude s fotbalovým hřištěm?
- Místostarosta informoval o možnosti přestavění hřiště na sportovní centrum pro jiné
sportovní využití, např. fotbalová hřiště pro malou kopanou, házenou a tenisové kurty. Toto
se u občanů nesetkalo s kladným ohlasem. Občané by byli pro zachování fotbalového hřiště.
O budoucnosti hřiště se bude jednat s občany. Rovněž proběhne schůzka s architekty
sportovišť. Občané byli vyzváni, aby své případné návrhy na využití hřiště sdělili na OÚ.
- Kdy budou retardéry?
- Zastupitel Milan Švarc opět poukázal na řešení dopravní situace na ulici mezi obecní
hospodou a hřištěm, která je naprosto nevyhovující.
- V projektu dopravního značení máme zakresleny dva kusy retardéru, jeden u kabin
fotbalového hřiště, který je schválen zastupitelstvem a druhý před č.p. 16 jako rezerva
připravená k doplnění. Po schválení na odboru dopravy města Hustopeče budeme realizovat
dopravní značení včetně instalace všech bezpečnostních opatření. Předpokládám, že realizace
druhého retardéru bude předmětem dalších diskusí zastupitelů. Nyní platí usnesení, že nejprve
budou dodělány chodníky, na kterých nebudou parkovat auta (úkolem projednat toto
opakované porušování SP s dotčenými osobami byl pověřen starosta) a posléze bude po
určitou dobu sledován provoz na této MK. Pokud se bezpečnost nezlepší, bude zváženo
umístění retardéru před č.p. 16.

ad 17)
Na závěr předsedající pan Matýšek Jaroslav poděkoval všem a ukončil veřejné zasedání
zastupitelstva ve 21.00 hodin.

V Kurdějově dne 13. 05. 2020
Zapsala: Vítečková Květa
Starosta obce: Matýšek Jaroslav

…………………………………..

Ověřovatelé: Zdenka Voňková

…………………………………..

Ivana Havránková

…………………………………..

