Zápis
z 14. zasedání Zastupitelstva obce Čučice ze dne 29.září 2021
v 18:00 v budově radnice v Čučicích

Přítomni:
Martin Jacko, Zoja Hanáková, František Horký, Jiří Hytych, Jakub Pouchlý
Nepřítomni: František Prudík, Miloslav Adam
Hlasování: pro - proti - zdržel se
Program zasedání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kupní smlouva
Rozpočtové opatření 3,4
Závěrečný účet SVAK
Různé: a) Schválení dotace výsadby stromů z dotačního
titulu 4/2021 NPŽP „Sázíme budoucnost“
Rozprava
Závěr

starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
přítomní
starosta

1. Zasedání zahájil starosta pan Martin Jacko. Sdělil, že přítomno je 5 členů ZO. Poté určil ověřovatele
zápisu z dnešního zasedání – pan Jiří Hytych a pan Jakub Pouchlý. Zápis provede paní Veronika
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 tak,
jak byl zveřejněn v pozvánce. Zeptal se přítomných, zda chce někdo program doplnit, změnit či
některý z navržených bodů vypustit. Nebyly podány žádné návrhy. Starosta tedy nechal o návrhu
programu hlasovat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kupní smlouva
Rozpočtové opatření 3,4
Závěrečný účet SVAK
Různé: a) Schválení dotace výsadby stromů z dotačního
Titulu 4/2021 NPŽP „Sázíme budoucnost“
Rozprava
Závěr

starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
přítomní
starosta

Hlasování: 5-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 93/ZO/2021 - ZO schvaluje návrh programu dnešního zasedání ZO.

2.

Starosta předložil zastupitelstvo návrh smlouvy na odkoupení pozemku na p.č. 475. Dotázal se
přítomných zda mají jiný návrh či připomínku. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl jiný návrh či
připomínku nechal o předloženém návrhu smlouvy hlasovat.

Hlasování: 5-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 94/ZO/2021 – ZO schvaluje odkoupení pozemku p.č. 475 a pověřuje starostu obce Čučice
k podpisu smlouvy.
3.

Starosta seznámil zastupitelstvo obce Čučice s rozpočtovým opatřením č. 3 a č.4. Zastupitelstvo bere
na vědomí

4.

Starosta předložil zastupitelstvu Závěrečný účet společnosti SVAK. Dotázal se přítomných zda mají
dotaz či připomínku. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl jiný návrh či připomínku nechal o
předloženém Závěrečném účtu hlasovat.
Hlasování: 5-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 95/ZO/2021 - ZO schvaluje Závěrečný účet společnosti SVAK.

5.

Starosta seznámil zastupitelstvo s možností získání dotace pro obec Čučice na základě dotačního
programu 4/2021 NPŽP „Sázíme budoucnost“ na výsadbu ovocných stromů na p.č. 408/1 a 340.
Dotázal se přítomný zda mají jiný návrh či připomínku. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl jiný
návrh či připomínku nechal o předložené možnosti dotace hlasovat.
Hlasování: 5-0-0. Návrh byl přijat.
Usnesení č. 96/ZO/2021 – Zastupitelstvo obce Čučice schvaluje výsadbu stromů z dotačního titulu
4/2021 NPŽP "Sázíme budoucnost" a to včetně udržitelnosti projektu obcí, která je rovněž žadatelem
o dotaci. Výsadba bude provedena v termínu v souladu s danou výzvou, na pozemcích p.č. 408/1, 340
dle předloženého návrhu a odborného posudku, který zastupitelstvo schvaluje společně se souhlasem
majitele pozemku s výsadbou.

Vzhledem k tomu, že se nikdo další do rozpravy nepřihlásil, ukončil starosta v 18:40 zasedání ZO.
Zápis byl vyhotoven dne: 13. října 2021
Zapsala:
Veronika Zejdová
Ověřovatelé:
Jakub Pouchlý
Jiří Hytych

Zoja Hanáková
místostarostka

Martin Jacko
starosta

