Zápis
z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kurdějov, konaného dne 24. 09. 2020
ad 1)
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kurdějov bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce
panem Jaroslavem Matýškem v malém sále OÚ Kurdějov.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni: Dobroslav Krůza, Zdeněk Matulka, Jarosalv Matýšek, Lubomír Otřísal, Ing. Petr
Voňka, Ing. Zdenka Voňková, Miroslav Zimolka, Mgr. Ivana Havránková
Nepřítomni: 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) Výběr dodavatele Workoutové hřiště
6) Řád veřejného pohřebiště
7) Smlouva o dílo – Projekty MK
8) Dodatek ke smlouvě – kniha o Kurdějovu
9) Žádosti
10) Různé
11) Diskuse
12) Závěr
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 1/10 bylo schváleno.
ad 2)
Předsedající navrhl jmenovat zapisovatelem paní Vítečkovou Květu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelem paní Vítečkovou Květu.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 2/10 bylo schváleno.
ad 3)
Předsedající navrhl jmenovat ověřovateli zápisu pana Dobroslava Krůzu a pana
Lubomíra Otřísala.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu pana Dobroslava Krůzu a pana
Lubomíra Otřísala..
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 3/10 bylo schváleno.
ad 4)
Členové zastupitelstva obce Kurdějov souhlasí se zněním zápisu z 9. veřejného
zasedání ze dne 05. 08. 2020.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvalují znění zápisu z 9. veřejného zasedání ZO Kurdějov ze dne 05.
08. 2020.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 4/10 bylo schváleno.
ad 5)
Starosta obce informoval přítomné o výběrovém řízení na dodavatele „Workoutového hřiště
v Kurdějově“. Hodnotící komise vybrala ze tří nabídek jako dodavatele firmu Workout Club
Parks s.r.o., Ostrava, cena díla je 673 065,46 Kč bez DPH. ZO Kurdějov souhlasí s návrhem
hodnotící komise.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje na základě výběrového řízení jako dodavatele akce „Workoutové hřiště
Kurdějov“ firmu WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., Ludvíkova 1351/16, PSČ 716 00 Ostrava
– Radvanice s nejlepší nabídkovou cenou 673 065,45 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem předložené smlouvy o dílo.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 – L. Otřísal.
Usnesení č. 5/10 bylo schváleno.
ad 6)
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Řádu veřejného pohřebiště dle platné
legislativy. ZO Kurdějov s předloženým návrhem souhlasí.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje nový Řád veřejného pohřebiště obce Kurdějov.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 6/10 bylo schváleno.
ad 7)
Starosta obce seznámil přítomné občany s návrhem Smlouvy o dílo na dodavatele
projektových dokumentací na rekonstrukci místních komunikací s firmou APC Silnice
s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, která byla schválena jako dodavatel na
minulém zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ
„REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KURDĚJOV – 1. ETAPA“.
Zhotovitel APC silnice byl vybrán jako nejvýhodnější nabídka viz. Usnesení 12/9
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 7/10 bylo schváleno.

ad 8)
Starosta obce seznámil přítomné občany s návrhem dodatku ke Smlouvě o dílo na
knihu o Kurdějovu z důvodu navýšení počtu stran. ZO Kurdějov souhlasí se zněním
návrhu dodatku.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2020 a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 1 – L. Otřísal.
Usnesení č. 8/10 bylo schváleno.
9)
Žádost paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pronájmu pozemku pac.č. 4958 o
výměře 580 m2. ZO Kurdějov souhlasí s pronájmem.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4958 o výměře 580 m2 za cenu
3 500,- Kč/ha.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 1 – Z. Voňková.
Usnesení č. 9/10 bylo schváleno.
ad 10)
- Starosta předložil zastupitelům návrhy nových obecně závazných vyhlášek č. 1/2020 –
Obecně závazná vyhláška obce Kurdějov o místním poplatku ze psů, č. 2/2020 – Obecně
závazná vyhláška obce Kurdějov o místním poplatku z pobytu a č. 3/2020 – Obecně závazná
vyhláška obce Kurdějov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje nové obecně závazné vyhlášky upravené dle platné legislativy, č.
1/2020 – Obecně závazná vyhláška obce Kurdějov o místním poplatku ze psů, č. 2/2020 –
Obecně závazná vyhláška obce Kurdějov o místním poplatku z pobytu a č. 3/2020 – Obecně
závazná vyhláška obce Kurdějov o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 10/10 bylo schváleno.
- Starosta obce upozornil občany, že podání záměrů na změnu územního plánu bude možné
jen do konce září 2020.
- Starosta obce informoval přítomné občany o nutnosti jmenovat „určeného zastupitele“ pro
úspěšné a rychlé pořízení územního plánu (nebo jeho změny) a kvalitní komunikaci obce
s pořizovatelem i projektantem.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje pana Jaroslava Matýška, jako určeného zastupitele pro pořizování
územně plánovací dokumentace obce Kurdějov pro volební období 2018 – 2022.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 11/10 bylo schváleno.
- Starosta obce seznámil ZO Kurdějov s rozpočtovým opatřením č. 1, 2, 3 a 4 za rok 2020.
Zastupitelstvo vzalo rozpočtová opatření na vědomí.

- Starosta obce informoval o první úplné žádosti na DČOV a její uvedení do provozu pana
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. ZO Kurdějov byly předloženy potřebné
dokumenty a proto souhlasí s vyplacením dotace.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje panu XXXXXXXXXXXXXXXXXX vyplacení dotace z dotačního
programu na výstavbu domovních čistíren odpadních vod ve výši 60 000,- Kč.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 12/10 bylo schváleno.
- Starosta informoval občany o průběhu dopravních opatření, která by měla být do konce
příštího týdne dokončena.
ad 11)
- Kolik je podáno žádostí o dotaci na domácí ČOV a jde stanovit podmínka, že vsakování
bude na vlastní pozemek?
- Přibližně je podáno cca 15 žádostí. Vsakování není možné stanovit jako podmínku, toto řeší
odbor životního prostředí.
- I po vyčistění koryta potoka, na některých místech voda neproteče.
- Řešíme s projektantem a jednáme s Povodím Moravy.
- Jde nahlédnout na návrh Workoutového hřiště?
- Ano, v kanceláři starosty.
- Svedení dešťové vody přes silnici.
- Zastupitelstvo půjde na prohlídku obce, podíváme se i na toto místo.
- Kdy bude dodělán chodník k zastávce, jsou tam místa, kde se je bláto.
- Podíváme se tam, eventuálně doplníme drť.
- Kdy bude vydána kniha?
- Kniha bude vydána do 30. října 2020.
- Lze dočistit chodník vedle obecního sálu?
- Ano, budeme to řešit, dřeviny vyrůstají z pozemku soukromého vlastníka.
ad 12)
Na závěr předsedající pan Matýšek Jaroslav poděkoval všem a ukončil veřejné zasedání
zastupitelstva ve 21.00 hodin.
V Kurdějově dne 30. 09. 2020
Zapsala: Vítečková Květa
Starosta obce: Matýšek Jaroslav

…………………………………..

Ověřovatelé: Dobroslav Krůza

…………………………………..

Lubomír Otřísal

…………………………………..

