Zápis
z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Kurdějov, konaného dne 21. 9. 2021
ad 1)
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kurdějov 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 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 8 členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Přítomni: 6 - Dobroslav Krůza, Zdeněk Matulka, Jaroslav Matýšek, Lubomír Otřísal, Ing. Petr
Voňka, Ing. Zdenka Voňková.
Nepřítomni: 2 Mgr. Ivana Havránková, Miroslav Zimolka.
Předsedající navrhl do programu dnešního VZ doplnit 4 body (8 až 11)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kurdějov schvaluje program veřejného zasedání s doplněnými body 8) až
11).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Zahájení a seznámení s programem
Jmenování zapisovatele
Jmenování ověřovatelů zápisu
Zápis z minulého jednání ZO
Výběr dodavatele rekonstrukce MK 1. etapa
Projednání smluv (dotační management, TDI, AD) na „Obnova místních komunikací –
1. etapa ke hřbitovu a k hřišti“
Smlouva o překládce – Cetin
Smlouva TDI a AD „Rozšíření kapacity vodojemu“
Veřejnoprávní smlouva – Očkovací centrum na Společenském domě
Příkazní smlouva na dotační služby „Otevřená nádrž v obci Kurdějov“ (u hřbitova)
Dotační žádost na cyklotrasy
Žádosti
Různé
Diskuse
Závěr

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 1/14 bylo schváleno.
ad 2)
Předsedající navrhl jmenovat po předchozím projednání zapisovatelem paní
Voňkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelem paní Zdenku Voňkovou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 2/14 bylo schváleno.

ad 3)
Předsedající navrhl jmenovat ověřovatele zápisu pana Petra Voňku a pana Zdenka
Matulku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu pana Petra Voňku a pana Zdenka
Matulku.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 1 (Voňka).
Usnesení č. 3/14 bylo schváleno.
ad 4)
Členové zastupitelstva obce Kurdějov souhlasí se zněním zápisu z 13. veřejného
zasedání ze dne 24.6.2021.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje znění zápisu z 13. veřejného zasedání ZO konaného dne
24.6.2021.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 4/14 bylo schváleno.
ad 5)
Dne 15.9.2021 proběhlo na Obecním úřadě v Kurdějově výběrové řízení na dodavatele stavby
„Obnova místních komunikací – 1. etapa ke hřbitovu a k hřišti“. Z celkem 10 oslovených
firem podaly nabídku tyto 4 firmy.
poř.
číslo
1
2

název uchazeče
Inženýrské stavby Brno, spol. s
r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA, oblast Hodonín

adresa sídla uchazeče

IČ

cena bez DPH

Hudcova 588/70b, 621 00
BRNO - Medlánky

41601645

5,104.302,43

Brněnská 42, 695 01
Hodonín

48035599

4,677.598,00

3

COLAS CZ, a.s

Rubeška 215/1, 190 00
Praha 9

26177005

4,818.818,00

4

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00
Praha 5 - Jinonice

60838744

4,187.002,15

Hodnotící komise doporučila jako nejvýhodnější nabídku uchazeče s nejnižší cenou
4 187 002,15 Kč bez DPH firmu Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice.
Zastupitelé byli seznámeni s průběhem a se zápisem výběrového řízení.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje dodavatele stavby „Obnova místních komunikací – 1. etapa ke
hřbitovu a k hřišti“ firmu Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice. Cena díla
byla stanovena na 4 187 002,15 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 5/14 bylo schváleno.

ad 6)
Starosta obce seznámil přítomné občany s návrhem Příkazní smlouvy – dotační
management na projekt „Obnova místních komunikací – 1. etapa ke hřbitovu a k
hřišti“ se společností Renards, a.s., se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno.
Dohodnutá cena za provedenou činnost činí 99 000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje znění Příkazní smlouvy – dotační management na projekt „Obnova
místních komunikací – 1. etapa ke hřbitovu a k hřišti a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 6/14 bylo schváleno.
Starosta obce seznámil přítomné občany s návrhem Příkazní smlouvy – výkon činnosti
TDI při realizaci stavby „Rekonstrukce komunikací v obci Kurdějov – 1. etapa ke
hřbitovu a k hřišti“ se společností Ridky s.r.o., se sídlem Novosady 622/27, 664 48
Moravany. Dohodnutá cena za provedenou činnost TDI činí 116 160,- Kč vč. DPH.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje znění Příkazní smlouvy – výkon činnosti TDI při realizaci stavby
„Rekonstrukce komunikací v obci Kurdějov – 1. etapa ke hřbitovu a k hřišti a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 7/14 bylo schváleno.
Starosta obce seznámil přítomné občany s návrhem Smlouvy o dílo na provedení
autorského dozoru projektanta Rekonstrukce místních komunikací v obci Kurdějov –
1. etapa ke hřbitovu a k hřišti“ s firmou APC silnice s.r.o., Jana Babáka 2733/11, 612
00 Brno. Dohodnutá cena za provedení díla je stanovena na 726,-Kč/hod. vč. DPH.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje znění Smlouvy o dílo na provedení autorského dozoru projektanta
„Rekonstrukce místních komunikací v obci Kurdějov – 1. etapa ke hřbitovu a k hřišti a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 8/14 bylo schváleno.
ad 7)
Starosta obce seznámil přítomné občany s návrhem Smlouvy o realizaci překládky sítě
elektronických komunikací s firmou Cetin a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9. Výše nákladů za překládku byla stanovena na 139 054,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje znění Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 9/14 bylo schváleno.
Starosta obce seznámil přítomné občany s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti s firmou Cetin a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190
00 Praha 9. Služebnost bude zřízena za náhradu ve výši 100,- Kč.

Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou
Cetin a.s a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. Kontaktní osobou bude starosta obce.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 10/14 bylo schváleno.
ad 8)
Starosta obce seznámil přítomné občany s návrhem Příkazní smlouvy na TDI na akci
Rozšíření kapacity vodojemu s firmou Modrý Projekt s.r.o. se sídlem Slovácká
3223/83, 690 02 Břeclav. Cena TDI je stanovena 16 tis. Kč bez DPH měsíčně,
předpokládaná doba plnění je stanovena na 3 měsíce.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje znění Příkazní smlouvu na TDI na akci Rozšíření kapacity vodojemu
s firmou Modrý Projekt s.r.o. se sídlem Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 11/14 bylo schváleno.
Starosta obce informoval občany, že AD na akci Rozšíření kapacity vodojemu je
zajištěn autorkou projektu Ing. Machovcovou, formou objednávky dle potřeby
přizvání k řešení nepředvídaných událostí stavby, souvisejících s PD. CN AD Ing.
Machovcové je stanovena na 500 Kč/hod bez DPH.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje CN na AD na akci Rozšíření kapacity vodojemu a pověřuje starostu
jednáním v této věci.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 12/14 bylo schváleno.
ad 9)
Starosta obce seznámil přítomné občany s návrhem Veřejnoprávní smlouvy s Městem
Hustopeče na zřízení a provoz Očkovacího centra proti Covid-19 na Společenském
domě v Hustopečích. Toto očkovací centrum organizačně zaštítil Mikroregion
Hustopečsko a každá obec regionu se bude podílet na provozu poměrnou částkou. Pro
naši obec tato částka činí 1977 Kč.
Starosta poděkoval všem občanům Kurdějova, kteří zde pracovali a pomáhali.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje znění Veřejnoprávní smlouvy s Městem Hustopeče na zřízení a
provoz očkovacího centra a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 13/14 bylo schváleno.
ad 10)
Starosta obce seznámil přítomné občany s návrhem Příkazní smlouvy na administraci
a podání žádosti o dotaci v OPŽP na akci „Otevřená nádrž v obci Kurdějov“ s firmou
atelier 6 senses s.r.o., se sídlem Málkov č. 88, 430 01 Chomutov. Cena za související
dotační služby a management je stanovena na 38 500 Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje znění Příkazní smlouvy na administraci a podání žádosti o
dotaci v OPŽP na akci „Otevřená nádrž v obci Kurdějov“ a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 14/14 bylo schváleno.
ad 11)
Starosta obce informoval občany o záměru zastupitelů vybudovat zpevněné
cyklotrasy, které budou sloužit nejen cyklistům, ale také vinařům, turistům a občanům
Kurdějova k vycházkám do lesa nad Kurdějovem a k dopravě do a z Horních
Bojanovic. První etapa těchto cyklotras zahrnuje dvě části: od hřbitova k vinařství do
místa odboční na rovnější úsek a od bývalého statku ke křížku na Horní Bojanovice.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje záměr podat žádost o dotaci na vybudování cyklotras
v rozsahu dle PD (část u hřbitova a ke křížku) a pověřuje starostu jednáním v této věci.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 15/14 bylo schváleno.
ad 12)
Žádosti
Opětovná žádost XXXXX na odkup pozemku parc.č. 3883/158 před jejím domem o
rozloze 76 m2 za dohodnutou cenu 700 Kč/m2.
Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje prodej pozemku p.č. 3883/158 o rozloze 76 m2 XXXXX za
cenu 700 Kč/m2.
Hlasování: pro 3, proti 3 (Voňková, Otřísal, Voňka), zdrželi se 0.
Usnesení č. 16/14 nevzniklo.
Po hlasování vstoupila do jednání XXXXXX a po rozboru jejího pohledu na žádost o odkup
pozemku se dotázala zastupitelů, kteří hlasovali proti prodeji, proč tak hlasovali, když měla
od paní JUDr. Dimitrovové (právní zástupce obce) příslib, že prodej bude jen formální
záležitost? Vznesla také dotaz, proč jsme na ni poštvali právníky a proč jsme zvolili nejdražší
advokátku v Brně?
V průběhu dotazování proběhlo také doplnění (vysvětlení) starosty, že byl pověřen zastupiteli,
na základě doporučení právního zástupce, aby s XXXXX projednal před hlasováním o
prodeji, zda bude ochotna se na vynaložených nákladech spojených s právními službami
v této věci, podílet či nikoliv. (Orientační výše těchto nákladů se pohybovala mezi 10-ti až
15-ti tis Kč a měla být paní doktorkou upřesněna).
Paní Voňková doplnila své vyjádření k této žádosti, že právní služby byly vyžádány až na
základě prohlášení XXXXX (písemné stanovisko ze dne 25.1.2021), že u tohoto pozemku
došlo k vydržení a XXXXX jej považuje z tohoto titulu za své vlastnictví. Toto její stanovisko
pro zastupitele nebylo akceptovatelné, protože o majetek obce musí pečovat s péčí řádného
hospodáře a proto se pro další kroky obrátili na pomoc odborníka v oblasti majetkového
práva.
Pan Otřísal přečetl pro doplnění písemné stanovisko XXXXX.
Paní Voňková doplnila, že smluvní cena 1800 Kč/ hod. bez DPH, kterou s Judr.
Dimitrovovou sjednal místostarosta obce za právní poradenství a služby, je obvyklá v místě i
čase.

XXXX se dále dotazovala adresně paní Voňkové, zda hlasovala proti prodeji z důvodu, že se
XXXX odmítla podílet na úhradě nákladů spojených s právními službami? Paní Voňková
odpověděla, že ano. Následoval doplňující vstup k této záležitosti občana XXXX, který
upozorňoval paní Voňkovou, že nemohla hlasovat proti prodeji, když se před tímto související
právní náklady neprojednávali. Paní Voňková doplnila, že musí hlasovat na základě svého
přesvědčení (správného hospodáře) a na základě toho, jak se seznámila s případem (proto byl
pan starosta pověřen, aby projednal stanovisko XXXX, zda bude ochotna či nikoliv se na
úhradě právních nákladů podílet).
V závěru této diskuze sdělil starosta obce, že na příštím veřejném zasedání bude
zastupitelstvo obce o prodeji znovu hlasovat z důvodu, že žádost nebyla schválena či
zamítnuta dostatečným počtem zastupitelů.
Žádost Gurdau Vinařství s.r.o., o odkoupení části pozemků parc.č. 3883/21, 520/26 a
3201/4 sousedících s pozemkem parc. č. 3968 ve vlastnictví žadatele. ZO nevidí v tuto
chvíli důvod k prodeji požadovaných částí pozemků.
ZO tuto žádost zamítá.
Návrh usnesení:
ZO neschvaluje prodej části pozemků parc.č. 3883/21, 520/26 a 3201/4.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 17/14 bylo schváleno.
Žádost XXXX o odkup části pozemku v humně, parc.č. 3883/21 kde je nyní postaven sklad
dřeva. ZO učinilo obhlídku místa, jedná se o svažitý terén mimo zastavitelnou oblast a
zastupitelé souhlasí s prodejem.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 3883/21 pod dřevníkem a přilehlého
okolí. Za tímto účelem doloží XXXX geometrický plán. Následně bude tato část
pozemku prodána v souladu s aktuálním ceníkem za 30 Kč/m2.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 18/14 bylo schváleno.
Žádost XXXX o zařazení do změnového řízení ÚP území pro stavbu vinařství
v lokalitě Horní díly o půdorysných rozměrech do 20 x 15 m, dvoupodlažní (jedno
podzemní, jedno nadzemní podlaží), bez ubytovacích kapacit.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr zařazení do změnového řízení ÚP území pro stavbu vinařství
v lokalitě Horní díly o půdorysných rozměrech do 20 x 15 m, dvoupodlažní (jedno
podzemní, jedno nadzemní podlaží), bez ubytovacích kapacit.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 19/14 bylo schváleno.
Žádosti o příspěvky na výstavbu DČOV. V souvislosti s vydaným dotačním
programem obce na výstavbu domovních čistíren odpadních vod, žádají tito občané o
schválení dotace na vybudovanou DČOV: XXXXXXX
Všichni jmenovaní doložili potřebné dokumenty dle podmínek uvedených v dotačním
programu na výstavbu domovních čistíren odpadních vod z rozpočtu Obce Kurdějov pro
období 2020-2022 vydaném dne 7.5.2020.

Návrh usnesení:
ZO Kurdějov schvaluje dotaci ve výši 60 000,- Kč těmto žadatelům: XXXXXX
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 20/14 bylo schváleno
ad 13)
Různé
Starosta obce vyjádřil omluvu za skutečnost, že v únoru přislíbil písemně, že se bude
schválena žádost o povolení k prodloužení nočního klidu do 24:00 hod na akci Saint
Johan Fest, kterou měl v plánu pořádat spolek vinařů. Bohužel příští VZ bylo
odloženo z důvodu covid pandemie a starosta obce tuto žádost zapomněl zařadit
k projednání na odloženém VZ za což se tímto vinařům omlouvá.
Čištění koryta potoku:
Obec zajistila čištění koryta potoku. Čištění proběhlo od úřadu ke hřišti, zanesená
místa pod mosty, částečně ve směru k hájence. Odbagrování za účelem rozšíření
průtoku v úseku od úřadu ke hřišti nepřichází v úvahu z důvodu vedení IS (plynovodu
a vodovodu) v břehu potoku a ohrožení bezpečnosti jeho vedení sesuvem půdy na
doporučení projektantů omezeno. Průtok potoku v tomto úseku je nyní zásadně
omezen propustkem pod komunikací ve směru k Janíkovým. O financování
přemostění tohoto úseku bude znovu podána žádost v příští dotační výzvě MMR (ke
konci letošního roku). Pokud neuspějeme, budeme zvažovat realizaci na vlastní
náklady. Bude provedeno také bagrování za mostkem k Janíkovým, ve směru
vodoteče v délce úseku cca 50m.
Dotace z MAS:
Uspěli jsme v žádosti u MAS ve výši 232 tis Kč na pořízení a zajištění drobných oprav
infrastruktury. Bude provedena oprava mostu, parkoviště u potoka před hospodou,
nákup laviček na vycházkové trasy, kašna u hřbitova, nákup dětských prvků na hřiště
v centru obce.
Pan Hort (Vinařství Gurdau – nad hřbitovem vlevo) přislíbil, že provede na vlastní
náklady ozelenění trasy kolem hřbitova k jeho vinařství. Podílet se na dofinancování
asfaltového povrchu cyklotrasy odmítl. (15% z dotací jde k úhradě investorovi což je
obec).
Rozšíření kapacity vodojemu:
Vodojem je již plně funkční na navýšenou kapacitu 100 m3 vody. Probíhají
dokončovací práce. Oslovili jsme firmu, která provádí rozšíření, aby nám vypracovala
CN na drobné úpravy stavby, které nebyly předmětem VZ, jako např. oplocení, drobné
opravy fasády apod.
Opravy chodníků v úseku od úřadu k mostu k Penzionu u Králíků:
Byly zahájeny práce na opravách tohoto chodníku. Práce budou rozděleny na etapy.
Provádíme i rozšíření chodníků. Realizuje to firma Hast. Byly osloveny i jiné firmy,
ale kapacitně nám nemohli vyjít vstříc.
Workout u fotbalového hřiště:
Byla dokončena výsadba zeleně, která byla rovněž součástí dodávky.

Budou odeslány materiály na ministerstvo, aby došlo k uzavření a vyhodnocení této
akce. Částečně bude dofinancována výsadba krátkého úseku živého plotu z obecních
prostředků, aby bylo hřiště odděleno od komunikace.
Starosta informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. 5 a 6 za rok 2021.
Zastupitelstvo vzalo rozpočtová opatření na vědomí.
ad 15) diskuze
P. Matlach: V usnesení z VZ z března letošního roku je uvedeno, že budou provedeny
4 etapy revitalizace potoka od hospody směrem ke hřišti (1. etapa od hospody nahoru
proti vodoteči, 2. etapa vyčištění pod mosty, 3. etapa rozšíření průtočného profilu od
hospody ke hřišti, 4. etapa most u Janíků). Dnes jsem se dozvěděl, že 3. etapu jste
zrušili. Zajímalo by mě, jakým usnesením jste to zrušili?
Starosta: Nebylo to zrušeno usnesením, dohodli jsme se na zrušení na poradní schůzi
na základě doporučení odborníka. Z důvodu ohrožení sesuvem jsme se rozhodli pouze
pro vyčištění dna. Domníváme se, že až bude provedena výměna propustku u
Janíkových za most a bude vybudována otevřená nádrž u hřbitova pro záchyt a
zpomalení dešťových vod ze Staré hory, bude již průtočnost vyhovující a neohrožující.
Dále proběhla výměna názorů na tuto záležitost, včetně upřesnění, že zajištění
nemovitostí proti vodě v záplavové oblasti není povinností obce.
Zastupitelé přislíbili, že se touto otázkou budou zabývat a zváží vyhotovení posudku
na tuto oblast vodoteče pro případ, že bude vybudována záchytná nádrž u hřbitova a
most u Janíků. Pokud i tak nebude průtočný prostor vyhovovat, pak zváží vypracování
projektu na rozšíření tohoto úseku vodoteče.
P. Matlach: Kurdějova spadl do oblasti č.1, ve které nelze pojistit nemovitost proti
záplavám.
Starosta znovu prověří, jak znělo usnesení ohledně 3-tí etapy revitalizace průtoku
Kurdějovského potoku z března a v případě potřeby bude toto usnesení revokováno a
upraveno, protože část na mostkem k Janíkům bagrována bude, ale část od úřadu
k mostku bagrovat nelze. V době vyhotovování zápisu bylo ověřeno v zápisu z VZ ze
dne 31.3.2021, že informace o revitalizaci potoka byla podána v bodu 12) (různé),
nebylo o ni hlasováno a nebyla zaznamenána formou usnesení.
P. Růžička: Bude se rozšiřovat cesta ke hřbitovu? Stalo se mi, že v době provozu
sběrného dvora došlo k ucpání komunikace, stálo proti sobě 5 aut shora, 5 aut ze
spodu. Pro budoucí provoz k vinařství a do vinařské uličky toto nebude dostačující.
Starosta: Rozšiřovat není kam, jsou tam naplánované nějaké výhybny. Pozemky
v okolí nejsou obecní, abychom je mohli využít k rozšíření nebo stavbě výhybny.
P. Partika: Já bych se rád zeptal za spolek vinařů ve věci jimi pořádané akce
Kurdějovská letní noc, zda mi může pan starosta říci, proč nebyla akce podpořena
finančně ze strany obce? Případně proč Saint Johan fest podpořen byl a tato akce
nikoliv.
Starosta: Byla to soukromá akce a podpora byla formou pronájmu areálu zdarma.
Starosta kritizoval organizaci předchozí akce Saint Johan festu.
P.Partika: Jak může starosta říci, že to byla soukromá akce? Kromě jednoho ze
zastupitelů tam nikdo ze zastupitelů nebyl.
Z přítomných občanů se ozvala reakce, že jdou po vesnici takové fámy.
P. Partika dále doplnil, že vinaři jako jediní zorganizovali v letošním roce tyto 2
kulturní akce. Kulturní výbor nezorganizoval nic. Vinaři to dělali pro občany a

nejednalo se o žádnou soukromou akci. Obě akce byli ve ztrátě a vinaři by
symbolickou finanční podporu ve výši 5 tis kč. uvítali.
ad 16) závěr
Na závěr předsedající pan Matýšek Jaroslav poděkoval všem účastníkům a ukončil veřejné
zasedání zastupitelstva obce ve 20:15 hodin.
V Kurdějově dne 24.9.2021

Zapsal: Ing. Zdenka Voňková
Starosta obce: Matýšek Jaroslav …………………………………..
Ověřovatelé: Zdeněk Matulka
Petr Voňka

…………………………………..
…………………………………..

