Zápis
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Čučice ze dne 3. prosince 2018
v 18:00 v budově radnice v Čučicích

Přítomni:
Martin Jacko, Zoja Hanáková, Jakub Pouchlý, Bc. František Horký, Miloslav Adam.
Nepřítomni: František Prudík, Jiří Hytych
Neomluveni: 0
Hlasování: pro - proti - zdržel se
Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení členů finančního a kontrolního výboru
3. Pořízení komunální techniky
4. Volba zástupce obce pro DSO Mikroregion Ivančicko
5. Různé
6. Rozprava
7. Závěr

1.

starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
přítomní
starosta

Zasedání zahájil starosta p. Jacko. Sdělil, že přítomno je 5 členů ZO. Poté určil ověřovatele
zápisu z dnešního zasedání – p. Pouchlý, pí. Hanáková. Zápis provede pí. Zejdová
Přijato bez připomínek.
Starosta se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu mají k tomuto zápisu připomínky.
Bez připomínek. Poté starosta předložil návrh programu dnešního zasedání.
Zeptal se přítomných, zda chce někdo program ještě doplnit, změnit či některý z navržených
bodů vypustit.
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení členů finančního a kontrolního výboru
Pořízení komunální techniky
Volba zástupce obce pro DSO Mikroregion Ivančicko
Různé a) darovací smlouva
b) prodej akcii
6. Rozprava
7. Závěr

starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
přítomní
starosta

Nebyly podány žádné návrhy. Starosta tedy nechal o návrhu programu hlasovat.
Hlasování: 5-0-0. Návrh byl přijat.

Usnesení č.14/ZO/2018-ZO schvaluje návrh programu dnešního zasedání ZO.
a) Předseda finančního výboru navrhl členy finančního výboru pana Adama a paní Horkou.
Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádný návrh či připomínku, nechal starosta o předloženém
návrhu hlasovat.
Hlasování: 5-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č.15/ZO/2018 -ZO schvaluje složení finančního výboru : předseda Bc. František Horký,
členové MUDr. Eva Horká, Miloslav Adam
b) Předseda kontrolního výboru navrhl pana Ing. Jiří Muzikáře a Ing. Nikolu Pouchlou.
Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádný návrh či připomínku, nechal starosta o předloženém
návrhu hlasovat.
Hlasování: 5-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č.16/ZO/2014 -ZO schvaluje složení kontrolního výboru : předseda Jakub Pouchlý,
členové Ing. Jiří Muzikář, Ing. Nikola Pouchlá
3. Starosta předložil zastupitelstvu návrh na pořízení komunální techniky. Pro podání nabídky
byly osloveny tři společnosti. Traktor servis-ML s.r.o., ITTEC s.r.o. a Agroservis HOLÝ.
Nabídková cena Traktor servis je 408 000Kč bez DPH. Nabídková cena ITTEC s.r.o. je
492 000Kč bez DPH. Nabídková cena AGROSERVIS HOLÝ je 445 000Kč bez DPH. Vzhledem
k výši nabídky starosta navrhnul vybrat jako dodavatele komunální techniky společnost
Traktorservis – ML, s.r.o.. Starosta se dotázal přítomných, zda mají nějaký návrh či připomínku.
Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádný návrh či připomínku, nechal starosta o předloženém
návrhu hlasovat.
Hlasování: 5-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č.17/ZO/2018 - ZO schvaluje pořízení komunální techniky od společnosti
Traktorservis - ML, s.r.o.

4.
Starosta předložil ZO požadavek Mikroregionu Ivančicko pověřit určeného zastupitele
k zastupování obce na valných hromadách.
Hlasování: 5-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 18/ZO/2018 - ZO pověřuje starostu k zastupování obce Čučice na veškerých
jednáních valné hromady Mikroregionu Ivančicko.
5. Různé
a) Starosta předložil návrh darovací smlouvy na dar ve výši 28 000Kč od Mikroregionu
Ivančicko na zakoupení mobilního vybavení - přívěs za auto od společnosti AGADOS, spol s.r.o.
Velké Meziříčí. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádnou připomínku či návrh, nechal
starosta o předloženém návrhu hlasovat.

Hlasování: 5-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 19/ZO/2018 - ZO schvaluje přijetí daru
Ivančicko.

ve výši

28 000Kč od Mikroregionu

b) Starosta předložil ZO rozhodnutí valné hromady Erste Group Bank AG o prodeji akcii
u společnosti Česká spořitelna. Dne 3.10.2018 přijala Česká spořitelna rozhodnutí o nuceném
přechodu všech akcií České spořitelny vlastněných ostatními akcionáři, na Erste Group Bank
AG. Z tohoto důvodu došlo k prodeji akcii v celkové hodnotě 265 703,28Kč . ZO bere
informaci na vědomí

6.

Rozprava
Vzhledem k tomu, že se nikdo do rozpravy nepřihlásil, ukončil starosta v 18:25 zasedání ZO.

Zápis byl vyhotoven dne: 10.12.2018
Zapsala:
Veronika Zejdová
Ověřovatelé:
Miloslav Adam:
Zoja Hanáková:

Martin Jacko
starosta

Výpis usnesení z č 2. zasedání Zastupitelstva obce Čučice ze dne 3. prosince 2018
Usnesení č.14/ZO/2018 -ZO schvaluje návrh programu dnešního zasedání ZO.
Usnesení č.15/ZO/2018 -ZO schvaluje složení finančního výboru: předseda Bc. František
Horký, členové MUDr. Eva Horká, Miloslav Adam
Usnesení č.16/ZO/2018 - ZO schvaluje složení kontrolní výboru: předseda Jakub Pouchlý,
členové Ing. Jiří Muzikář, Ing. Nikola Pouchlá.
Usnesení č.17/ZO/2018 -ZO schvaluje pořízení komunální techniky od společnosti
Traktorservis – ML, s.r.o.
Usnesení č.18/ZO/2018 -ZO pověřuje starostu k zastupování obce Čučice na veškerých
jednáních valné hromady Mikroregionu Ivančicko.
Usnesení č.19/ZO/2018 -ZO schvaluje darovací smlouvu na přívěs od společnosti AGADOS
v částce 28 000Kč

Zoja Hanáková
místostarostka

Martin Jacko
starosta

