Zápis
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kurdějov, konaného dne 9. 12. 2020
ad 1)
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kurdějov bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou obce
panem Jaroslavem Matýškem ve velkém sále OÚ Kurdějov za dodržení podmínek
stanovených vládou ČR s ohledem na situaci COVID-19.
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, Jaroslav 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) Rozpočtové provizorium na rok 2021
6) Schválení podání žádostí o dotaci na místní komunikaci
7) Smlouva o dílo – Projekt MK – II. etapa
8) Smlouva na dotační služby
9) Úprava dotačního programu na DČOV
10) Projednání žádostí o změnu Územního plánu
11) Žádosti
12) Různé
13) Diskuse
14) Závěr
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 1/11 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. 2/11 bylo schváleno.

ad 3)
Předsedající navrhl jmenovat ověřovatele zápisu pana Ing. Petra Voňky a pana
Miroslava Zimolky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu pana Ing. Petra Voňky a pana Miroslava
Zimolky.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 3/11 bylo schváleno.
ad 4)
Členové zastupitelstva obce Kurdějov souhlasí se zněním zápisu z 10. veřejného
zasedání ze dne 24. 09. 2020.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje znění zápisu z 10. veřejného zasedání ZO Kurdějov ze dne 24.
09. 2020.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 4/11 bylo schváleno.
ad 5)
ZO Kurdějov rozhodlo schválit rozpočtové provizorium na rok 2021, kdy se budou hradit
především nutné běžné i kapitálové výdaje vzniklé na základě smluvních vztahů
v předchozích letech, výdaje na zajištění povinností z pracovněprávních vztahů, výdaje na
zajištění povinností obce vyplývajících pro obec, konkrétně vratky v rámci finančního
vypořádání, výdaje na odvrácení vzniku škody na majetku obce, výdaje na kulturní akce.
Rozpočtové provizorium na rok 2021 bude platné po dobu, než bude schválen rozpočet na rok
2021, což bude maximálně do konce měsíce března 2021.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2021, kdy se budou hradit především
nutné běžné i kapitálové výdaje vzniklé na základě smluvních vztahů v předchozích letech,
výdaje na zajištění povinností z pracovněprávních vztahů, výdaje na zajištění povinností obce
vyplývajících pro obec, konkrétně vratky v rámci finančního vypořádání, výdaje na odvrácení
vzniku škody na majetku obce, výdaje na kulturní akce. Rozpočtové provizorium na rok 2021
bude platné po dobu, než bude schválen rozpočet na rok 2021, což bude maximálně do konce
měsíce března 2021.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 5/11 bylo schváleno.
ad 6)
Starosta obce informoval přítomné občany o rozhodnutí podat žádosti na obnovu
místních komunikací. Jedná se o dva projekty:
- první z nich je „Obnova místních komunikací – 1. etapa – ke hřbitovu a k hřišti“,
- druhým projektem je „Parkoviště u hřbitova a most přes vodoteč proti záplavám“.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt: „Obnova místních komunikací – 1.
etapa – ke hřbitovu a k hřišti“
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 6/11 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt: „Parkoviště u hřbitova a most přes
vodoteč proti záplavám“
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 7/11 bylo schváleno.
7)
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o projektové přípravě s firmou
APC Silnice s.r.o., se sídlem Jana Babáka 11, 612 00 Brno. Předmětem smlouvy je
rekonstrukce místních komunikací v obci Kurdějov – 2. etapa. Cena díla je celkem
195 000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje návrh Smlouvy o projektové přípravě „Rekonstrukce místních
komunikací v obci Kurdějov – 2. etapa“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 8/11 bylo schváleno.
ad 8)
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o dílo s firmou RENARDS, a.s.,
se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno. Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení
žádosti o dotaci z dotačního titulu Podpora rozvoje regionů 2021 na projekt
„Rekonstrukce místních komunikací“. Cena díla je celkem 95 000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje návrh Smlouvy o dílo na zhotovení žádosti o dotaci z dotačního titulu
Podpora rozvoje regionů 2021 na projekt „Rekonstrukce místních komunikací“ a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 9/11 bylo schváleno.
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o dílo s firmou RENARDS, a.s.,
se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno. Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení
žádosti o dotaci z dotačního titulu Podpora rozvoje regionů 2021 na projekt
„Rekonstrukce dopravní infrastruktury“. Cena díla je celkem 95 000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje návrh Smlouvy o dílo na zhotovení žádosti o dotaci z dotačního titulu
Podpora rozvoje regionů 2021 na projekt „Rekonstrukce dopravní infrastruktury“ a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 10/11 bylo schváleno.
ad 9)
Starosta obce informoval přítomné občany o úpravě dotačního programu na výstavbu
domovních čistíren odpadních vod z rozpočtu Obce Kurdějov pro období 2020-2022
tak, aby vyhovoval platné legislativě. Především jde o změny, že nelze vyplácet
zálohy v průběhu realizace a celkovou částku lze vyplatit až po zkolaudování DČOV a
doložení požadovaných dokumentů. Tato verze plně nahrazuje předchozí dotační
program ze dne 7.5.2020.

Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje novou verzi Dotačního programu na výstavbu domovních čistíren
odpadních vod z rozpočtu Obce Kurdějov pro období 2020-2022.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 11/11 bylo schváleno.
ad 10)
Starosta obce sdělil přítomným občanů, že bylo podáno 12 žádostí o změnu ÚP. Tyto
žádosti budou zveřejněny na nástěnce a občané se k nim mohou vyjádřit do konce
ledna 2021.
ad 11)
Žádost pana XXXXXXXX o směnu části pozemku parc.č. 4122 za obecní pozemek
parc.č. 3883/59. ZO Kurdějov nesouhlasí se směnou uvedených pozemků.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov neschvaluje směnu části pozemku parc.č. 4122 za obecní pozemek parc.č.
3883/59.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 12/11 bylo schváleno
Žádost paní XXXXXXXX o prodeji obecních pozemků parc.č. 1063/12 a parc.č.
1063/15 za účelem stavby rodinného domu. ZO Kurdějov se nemůže zabývat
prodejem uvedených pozemků, protože v ÚP nejsou tyto pozemky vedeny jako
stavební parcely, proto ZO zamítá tento prodej. Prodejem se bude zabývat ZO až po
schválení změny ÚP.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov neschvaluje prodej pozemků parc.č. 1063/12 a parc.č. 1063/15.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 1 – Z. Voňková.
Usnesení č. 13/11 bylo schváleno
Žádost pana XXXXXXXXXXX o odkoupení pozemku parc.č. 3883/157 o výměře
168 m2 za účelem užívání trvalé travní zeleně a výsadby ovocných stromků. ZO
Kurdějov schvaluje prodej uvedeného pozemku.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje prodej pozemku parc.č. 3883/157 o výměře 168 m2 za cenu 700,Kč/m2.
Hlasování: pro 6, proti 2 – Z. Voňková, L. Otřísal, zdrželi se 0.
Usnesení č. 14/11 bylo schváleno
ad 12)
- Starosta obce poděkoval paní Ondrůjové za práci na knížce Kurdějov slovem i
obrazem a navrhl finanční dar ve výši 15 000,- Kč jako kompenzaci za přípravu knihy.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje finanční dar ve výši 15 000,- Kč pro paní Ondrůjovou jako
kompenzaci za přípravu knihy Kurdějov slovem i obrazem.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 15/11 bylo schváleno.

- Starosta informoval přítomné občany, že obec uspěla se žádostí o dotaci na rozšíření
vodojemu. Výše dotace je 1 297 574,- Kč tj. 70% z předpokládaných nákladů,
spoluúčast obce bude činit cca 560 000,- Kč.
- Starosta obce seznámil ZO Kurdějov s rozpočtovým opatřením č. 5,6 a 7 za rok 2020.
Zastupitelstvo vzalo rozpočtová opatření na vědomí.
ad 13)
- Proč se neprojednala žádost vinařů na odkup pozemků?
- Žádost byla podána den před veřejnou schůzí a bude nejdříve projednána stavebním
výborem, který předloží své stanovisko zastupitelstvu a na příštím zasedání proběhne
hlasování o prodeji.
- Kolik bylo doposud podání žádostí o dotaci na DČOV?
- Přibližně 13 žádostí, zatím není vyplacena žádná, schválena žádost doložená všemi
potřebnými dokumenty je jedna.
- VaK zveřejněnily ceník vodného na rok 2021, proč občané Kurdějova platí stejnou
částku jako v jiných obcích, kde VaK vodovodní síť vlastní i provozuje?
- Již bylo zahájeno jednání se zastupiteli VaK, proběhne schůzka obou stran v období
01-02/2021.
- Jak je to s odvážením zeminy?
- Zastupitelé přehodnotili situaci a občanům Kurdějova umožní ukládat pouze zeminu
bez stavební suti na pozemky obce.
- Je novostavbám v Kurdějově stanovena podmínka výstavby DČOV?
- Není, zjistíme, zda je to v naší kompetenci.
- Proč byly projednány i žádosti o změnu ÚP, které byly podány po termínu,
podmínky by měly být pro každého stejné.
- Ano určitě stejné, přihlédli jsme k faktu, že projednávání těchto žádostí, vzhledem
k situaci kolem koronaviru a omezeného jednání ZO nás opožděné doručení těchto
žádostí žádným způsobem časově nezdrželo. Proto jsme se rozhodli projednat všechny
doručené žádosti. Zastupitelstvo zváží připomínky občanů s prodloužením termínu i
pro další zájemce.
- Bude obec zřizovat mateřskou školku?
- V současné době o zřízení MŠ neuvažujeme především s ekonomického hlediska.
Zastupitelé se informovali o možnostech umístění dětí do MŠ v okolních obcích, byla
zjištěna dostatečná kapacita i pro naše děti při včasné registraci.
- Následně se zastupitelé budou zabývat případným příspěvkem na školkovné v nově
zřízené dětské skupině v Kurdějově.
- Je ošetřeno smluvně používání a čištění místních komunikací pro těžkou techniku
v souvislosti s umístění skládky stavebního materiálu u kabin.
- Písemné smlouvy nejsou, pouze ústní dohody. Budeme se touto záležitostí
v zastupitelstvu zabývat.
- Potok od hospody k hřišti při velkých deštích nestíhá odtékat, bude se to řešit?

- Ano, je domluvena schůzka s Povodím Moravy.
- Byla stanovena komise, která se bude zabývat kanalizací v Kurdějově?
- Zatím ne.
ad 12)
Na závěr předsedající pan Matýšek Jaroslav poděkoval všem a ukončil veřejné zasedání
zastupitelstva ve 20.15 hodin.

V Kurdějově dne 15. 12. 2020
Zapsala: Vítečková Květa
Starosta obce: Matýšek Jaroslav

…………………………………..

Ověřovatelé: Ing. Petr Voňka

…………………………………..

Miroslav Zimolka

…………………………………..

