Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice
č. 5/2012, konaného dne 20. 9. 2012

I. Technický bod
Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19,05
hodin. Úvodem přivítal účastníky zasedání a sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno,
oznámení bylo vyvěšeno v zákonné lhůtě na úřední desce a elektronické tabuli, dále
bylo zveřejněno na webových stránkách obce, rozeslány pozvánky písemné a
formou e-mailových zpráv. Konání zasedání bylo také vyhlášeno místním rozhlasem.
Starosta konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 7 členů zastupitelstva,
veřejné zasedání zatupitelstva obce je tedy usnášeníschopné. Paní Irena
Armutidisová se omluvila, pan Zdeněk Zounek se nedostavil bez omluvy.
Starosta dále sdělil, že usnesení z minulého zasedání zastupitelstva bylo řádně
ověřeno určenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. Zápis
včetně usnesení předložil starosta účastníkům zasedání k nahlédnutí.

Starosta seznámil přítomné s řešením připomínek občanů z diskuze minulého
zasedání zastupitelstva konaného dne 21.6.2012.
9.1. V diskuzi vysoupil starosta s informací týkající se výstavby odstavného
parkoviště pro kaminony, kterou připravuje firma B.F.C.W. Logistics, s.r.o. Obec
podala k předloženému projektu nesouhlasné stanovisko a to vzhledem k tomu, že
byly zjištěny nesrovnalosti a nedostatky v předloženém projektu. Obec jako správce
silnice bezprostředně navazjící na plánovanou výstavbu upozornila, že tato silnice
není dimenzována na provoz kamionů a dále v projektu nebyla řešena křižovatka napojení na silnici III. třídy. Obec proto požaduje doplnění projektové dokumentace o
zpevnění a úpravu v tomto místě. Dále obec požaduje doplnění parkoviště o sociální
zařízení pro řidiče kamionů.
Pan Vítězslav Carda k tomu uvedl, že pokud nebude firma akceptovat připomínky,
obec má možnost požádat policii, aby zasáhla v rámci ochrany majetku. Dále sdělil,
že obec jako správce silnice vystupuje v tomto případě jako silniční správní orgán a
může požádat o úpravu značení.
Starosta k tomu sdělil, že proběhlo společné jednání, avšak prozatím s
žádnými výsledky, takže záležitost bude dále řešena na stavebním úřadu.
9.2. Paní Šancová upozronila na zbytky odpadů z opravy silnice na OuIehlích, které
zůstaly v některých místech neuklizeny.
Starosta přislíbil, že úklidem bude pověřena pracovní četa.
Starosta sdělil, že úklid již pracovní četa provedla.

9.3. Paní Hana Cardová upozornila, že na některých místech, kde byl použit recyklát
na zpevnění cesty, není povrch dosud zaválen (nad Kučerovými, u Žaloudkových).
Starosta k tomu sdělil, že bude dovozen recyklát ještě na cestu za hasičkou a
následně budou všechna místa zaválena. Dále sdělil, že oprava roštu bude
provedena po zatuhnutí betonu.
Starosta uvedl, že práce byly po urgencích provedeny.
9.4. Paní Magda Jelínková se dotázala, zda obec bude řešit kanál Na skalce u
Doupovcových.
Starosta sdělil, že tento problém řešil se zástupci Zemědělské společnosti Veveří,
kteří přislíbili, že v tomto místě udělají strouhu.
Starosta uvedl, že v současné době je tam již vytvořena opěrná zeď.
9.5. Paní Jamborová se dotázala, kdy budou opraveny díly v silnici u mostku před
domem paní Lajcmanové.
Starosta k tomu uvedl, že se plánuje oprava silnice v tomto úseku, ale nejprve musí
být dokončena kanalizace a připojení občanů v tomto místě. Dále je nutné dořešit
oprávnění, kdo je správce jednotlivých úseků silnic v obci a vymezit kompetence se
Správou a údržbou silnic.
Starosta sdělil, že prozatím bylo provedeno zapravení děr.
9.6. Paní Drápalová poděkovala panu starostovi za velmi dobrou organizaci školení
PC pro seniory.
9.7. Paní Hana Cardová se dotázala, zda se podařilo převést pozemky z LV 1 do
majetku obce Veverské Knínice.
Starosta sdělil, že až na pár výjimek se pozemky převést nepodařilo a to ani
prostřednictvím Katastrálního úřadu Brno - venkov ani Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Nadále však budeme v této věci jednat.
Paní Kačerovská k tomu sdělila, že podle sdělení Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových nelze z pozemkových knih provést jednoznačnou
identifikaci pozemků, toto bude možné až po dokončení pozemkových úprav,
které v současné době provádí Pozemkový úřad.
9.8. Paní Šancová upozornila na nesrovnalosti v evidenci katastrálního úřadupředzahrádka jejího domu je v KN vedena jako komunikace.
Záležitost je již vyřešena a v současné době je parcela vedena jako zahrada.
9.9. Paní Irena Armutidisová se dotázala, zda může být přítomným sdělena bližší
informace týkající se nové ředitelky naší školy.
Starosta k tomu sdělil, že vybraná kandidátka byla doporučena zástupci JMK a školní
inspekce, kteří byli členy konkurzní komise. Bližší informace budou podány až po 1.
8. 2012, kdy je plánován nástup ředitelky do funkce. Starosta dodal, že školu chceme
udržet ve stejném stavu jako dosud, přestože je velký tlak ze ZŠ i obce Ostrovačice k
určitým změnám.
9.10. Závěrem se rozvinula diskuze týkající plateb za stočné, nevyvážení jímek a
sankce za nepřipojení občanů na vybudovanou kanalizaci.

Starosta sdělil, že budou prováděny další kontroly připojení občanů na kanalizaci a to
ve spolupráci s vodoprávním úřadem, který má oprávnění ukládat pokuty. Tím, že
Knínický potok je součástí povodí, které vtéká do Brněnské přehrady, hrozí naší obci
pokuta za ohrožení životního prostředí.
Starosta k tomu sdělil, že budou prováděny další kontroly a případně
udělovány pokuty vodoprávním úřadem za nepřipojení.

II. Program veřejného zasedání zastupitelstva
1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele veřejného zasedání
3. Určení ověřovatelů zápisu veřejného zasedání
4. Rozpočtová opatření č. 4 a č. 5/2012
5. Darovací smlouva Jmk na zastávkové přístřešky čekáren
6. Oprava veřejného osvětlení
7. Dotace Svazku obcí Panství hradu Veveří na MŠ
8. Výsadba stromků v aleji na Oulehlích
9. Žádosti a připomínky občanů
10. Různé
11. Diskuze

1. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu tohoto veřejného zasedání a dále
navrhl, aby zastupitelstvo hlasovalo ke každému navrhovanému bodu samostatně.
Nikdo ze členů zastupitelstva neměl námitky, návrhy na doplnění ani připomínky k
navrhovanému programu ani k návrhu způsobu hlasování. Starosta dal hlasovat o
návrhu programu a způsobu hlasování.
Výsledek hlasování č. 1 Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje dnešní program veřejného
zasedání zastupitelstva a o každém navrhovaném bodu programu bude
hlasovat samostatně.

2. Určení zapisovatele

Starosta navrhl, aby zapisovatelkou dnešního veřejného zasedání zastupitelstva byla
paní Ludmila Kačerovská. Návrh byl bez připomínek, proto bylo přistoupeno k
hlasování.
Výsledek hlasování č. 2 Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zapisovatelkou dnešního
veřejného zasedání paní Ludmilu Kačerovskou.

3. Určení ověřovatelů
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu paní Alici Macákovou a pana Martina
Hniličku. Členové zastupitelstva neměli k návrhu připomínky, proto dal starosta
hlasovat o návrhu ověřovatelů zápisu.
Výsledek hlasování č. 3 Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ověřovatele zápisu paní Alici
Macákovou a pana Martina Hniličku.

4. Rozpočtová opatření č. 4/2012 a 5/2012
Paní Cejnková uvedla, že v byla provedena dvě rozpočtová opatřením č. 4/2012 a
5/2012, která byla předběžně schválena starostou obce.
Rozpočtovým opatření č. 4/2012 ze dne 30.6.2012 byla zaúčtována dotace od úřadu
práce ve výši 83 000 Kč a dotace Základní a mateřské škole Veverské Knínice ve
výši 206 700 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením došlo dále k přesunu mezi
položkami podle skutečného čerpání ke 30.6.2012 a to bez navýšení paragrafů, kde
se částky nezměnily. Rozpočtové opatření bylo předběžně schváleno starostou obce.
Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 4 Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2012.
Rozpočtovým opatřením č. 5/2012 ze dne 31.8.2012 byl proveden přesun v
rozpočtových položkách i paragrafech. Byl dorovnán paragraf les částkou 38 tis. Kč,
silnice o částku 105 tis. Kč, kultura o 10 tis. Kč a ostatní opady o 5 tis. Kč. Dále byla
rozúčtována dotace od úřadu práce na jednotlivé položky. Rozpočtové opatření bylo
předběžně schváleno starostou obce. K tomu se dotázala paní Magda Jelínková, zda
bude dorovnání kultury o 10 tis. Kč stačit na kulturní akce do konce roku. Paní
Cejnková sdělila, že tímto rozpočtovým opatřením došlo pouze k dorovnání
rozpočtových položek a že bude nutné provést rozpočtové úpravy. Následovalo
hlasování o předloženém rozpočtovém opatření.
Výsledek hlasování č. 5 Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012.
5. Darovací smlouva Jmk na zastávkové přístřešky čekáren
Jihomoravský kraj nabídl naší obci, aby převzala bezplatně jako dar dva přístřešky
čekáren v hodnotě 57 456 Kč umístěných na zastávkách Veverské Knínice ZOD a
Veverské Knínice horní konec. Přístřešky budou obci darovány ve stávajícím stavu s
tím, že další údržbu a opravy bude zajišťovat již obec. Starosta navrhl dar od Jmk
přijmout. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky a tak bylo přistoupeno ke hlasování
o předloženém návrhu.
Výsledek hlasování č. 6 Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje darovací smlouvu na dva kusy
zastávkových přístřešků v hodnotě 57.456,- Kč, umístěných na zastávkách
Veverské Knínice ZOD a Veverské Knínice horní konec od Jihomoravského
kraje a uvedený dar dobrovolně přijímá do vlastnictví obce.
6. Oprava veřejného osvětlení
Starosta sdělil, že z důvodu změny zákona o veřejnuch zakázkách došlo ke zrušení
výběrové řízení na výměnu veřejného osvětlení v obci. V současné době však
některá stará osvětlovací tělesa veřejného osvětlení přestala fungovat nebo stále
blikají. Opravovat tato světla by bylo neekonomické, proto pan Vítězslav Carda
provedl kontrolu a označil vadná a nefunkčních světla, které je nutno v důsledku
havarijního stavu vyměnit. Podmínky výměny světel konzultoval pan Carda s firmou
Ledsystem Holding, která ve zrušeném výběrovém řízení nabídla obci nejlepší
podmínky. Na dotaz paní Kačerovské, v jaké finanční hodnotě se předpokládá nákup
a výměna těles veřejného osvětlení pan Carda uvedl, že se jedná o 8 ks světel v
předpokládané hodnotě cca 53 tis. Kč. Následně nechal starosta o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování č. 7 Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje nákup a výměnu 8 ks těles
veřejného osvětlení, které jsou v havarijním stavu.
7. Dotace Svazku obcí Panství hradu Veveří na MŠ
Jihomoravský kraj schválil Svazku obcí Panství hradu Veveří dotaci ve výši 150 tis.
Kč, která má být použita na zateplení budovy MŠ v naší obci a to výměnou starých
netěsných oken a dveří za nová plastová s lepšími izolačními vlastnostmi. Dotace
Jmk však na výměnu všech oken a dveří v MŠ nebude stačit, proto starosta navrhl
dofinancovat výměnu oken a dveří z rozpočtu obce. Jednalo by se přibližně o částku
200-250 tis. Kč podle doručených cenových nabídek. Pro výběr dodavatele bude
provedeno výběrové řízení ze tří uchazečů. Zastupitelé neměli k předloženému
návrhu připomínky, tak starosta dal o návrhu hlasovat.

Výsledek hlasování č. 8 Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje dotaci Jihomoravského kraje
Svazku obcí Panství hradu Veveří ve výši 150 000,- Kč na MŠ a schvaluje
dofinancování výměny všech oken a dveří MŠ nad rámec dotace z rozpočtu
obce.

8. Výsadba stromků v aleji na Oulehlích
Starosta sdělil, že Občanské sdružení Melkran upozornilo na špatný stav stromů v
třešňové aleji na Oulehlích a požádalo, zda by obec nemohla zakoupit asi 20
stromků třešní a zorganizovat akci "Zasaď si strom". Při této akci by občané měli
možnost vyzvednout si stromky a zeminu na obecním úřadě a zasadit stromky na
předem určená a označená místa v aleji na Oulehlích. Náklady na stromky by činily
přibližně 7 tis. Kč. Uskutečnění akce je plánováno přibližně v polovině října letošního
roku. Starosta navrhl tuto akci podpořit.
Místostarostka paní Kačerovská vznesla protinávrh. Uvedla, že pozemek, na němž je
plánována výsadba stromků je doposud veden na LV 1 (MNV Veverské Knínice),
není převeden do majetku obce, a proto obec nemůže s tímto pozemkem nakládat a
sázet alej na
tomto pozemku. Navrhla proto podpořit připravovanou akci
poskytnutím příspěvku Občanskému sdružení Melkran na nákup stromků a zeminy v
částce 7 tis. Kč a dále pomoct Občanskému sdružení Melkran s propagací a
organizací akce. Nejprve bylo hlasováno o protinávrhu předloženém paní
Kačerovskou.
Výsledek hlasování č. 9 Pro - 3

Proti - 3

Zdržel se - 1

Protinávrh nebyl schválen a tak bylo přistoupeno k hlasováno o původním návrhu
pana starosty. K tomuto návrhu dále starosta přislíbil, že zajistí souhlas k výsadbě od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je oprávněn vydat
souhlas pro nakládání s pozemky evidovanými na LV 1.
Výsledek hlasování č. 10 Pro - 4

Proti - 1

Zdržel se - 2

Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje nákup sazenic stromků a
zeminy na akci "Zasaď si strom", která se uskuteční přibližně v polovině října
2012.

9. Žádosti a připomínky občanů
9.1. Žádost manželů Cardových

Ing. Hana a Luboš Cardovi, Veverské Knínice 272 požádali o pronájem části
pozemku p.č. 1151/45 o ploše 20,5 m2 za svojí garáží pro uložení pomocného
stavebního zařízení. Po predběžném projednání nebyly ze strany zastupitelstva obce
připomínky, je však třeba vyvěsit záměr, aby se k němu mohli případně vyjádřit i
ostatní občané. Starosta navrhl schválit vyvěšení záměru obce o pronájmu části
uvedeného pozemku v zákonné lhůtě a na příštím veřejném zasedání projednat
případné připomínky a pronájem schválit. Na základě připomínky paní Jandové, do
jaké výšky je plánováno uložení pomocného stavebního zařízení a zda to nebude
zasahovat do výhledu z jejich domu, bylo dohodnuto, že pan Carda upřesní
přibližnou výšku uloženého stavebního zařízení. Následně zastupitelé hlasovali o
vyvěšení záměru o pronájmu části pozemku p.č. 1151/45.
Výsledek hlasování č. 11 Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje vyvěšení záměru obce o
pronájmu části pozemku p.č. 1151/45 manželům Cardovým, Veverské Knínice
272.

9.2 . Žádost paní Dufkové o změnu územního plánu
Starosta uvedl, že manželé Dufkovi požádali o změnu územního plánu a zařazení
pozemku p.č. 1149/22 o výměře 4 115 m2 do intravilánového pásma obce pro
výstavbu rodinného domu. Jedná se o pozemek za humny za domem rodiny
Polanských, který je prozatím obděláván jako orná půda. Uvedená žádost bude
zařazena k již došlým žádostem a bude posouzena při sestavování nového
územního plánu. K tomu z pléna byl vznesen dotaz, kdy bude nový územní plán
sestavován. Starosta uvedl, že nový územní plán bude připravován v příštím roce.

9.3. Ing. František Carda - nájemné za veřejné prostranství
Starosta uvedl, že pan Ing. František Carda požaduje na obci nájemné za využívání
pozemku - uličky ze dvora za humna, který je v jeho vlastnictví. Pan Carda nejprve
požadoval 3 Kč za m2 nebo výměnu za lesní pozemky či pole, případně prodej. Obec
se obrátila na advokátku a soudního znalce, aby byl proveden odhad ceny pozemku
a stanoveno případné nájemné. Jednání se však vlivem dovolených a nemoci
poněkud protáhla, v současné době pan Carda požaduje zaplacení nájemného ve
výši 5 Kč za m2 zpětně od roku 2009 a 6 Kč za m2 za rok 2012. Obec vyčká na
provedení odhadu cen a poté prostřednictvím advokátky bude s panem Cardou
dále jednat.

9.4 Připomínky pana Luboše Mihuly ml.
Starosta sdělil, že pan Mihula poslal na obec několik e-mailů s kritickými
připomínkami a následně přečetl přítomným obsah těchto zpráv. Pan Mihula byl

vyrozuměn, že věc bude projednána na veřejném zasedání. Starosta dále sdělil, že z
uvedených připomínek souhlasí s panem Mihulou v tom, že domácnosti by měly být
napojeny na kanalizaci nebo vyvážet fekálie do čističky. Obec jedná s odborem
životního prostředí a už byly a dále budou prováděny kontroly domácností, které
dosud nejsou napojeny. Dále souhlasí s tím, že v Multicaru nemají sedět tři osoby a
pracovníky na to upozornil. Zároveň upozornil i na to, že na nákladním motocyklu se
jezdí s přilbou a na jeho ložné ploše nesmí být převáženy osoby. Co se týká
koupaliště, nikdo ze zastupitelů není odpovědný za to, že vysychá přítok vody z lesa
a není schopen nádrž naplnit. Svému účelu jako požární nádrž však i tak slouží.

10. Různé
10.1. Oprava zatrubnění Knínického potoka u koupaliště
Starosta upozornil, že u koupaliště v ústí zatrubněné části potoka došlo k propadení
asi pěti studničních rour a hrozí zavalení celého ústí. Protože dotčený pozemek je v
majetku státu a vodní tok ve správě Povodí Moravy zahájila obec jednání s Povodím
Moravy, Vodoprávním úřadem v Rosicích a Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, aby bylo určeno, kdo bude provádět a hradit opravu, která se odhaduje
přibližně na 40 - 50 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o havarijní stav, starosta
navrhl schválit provedení opravy zatrubnění pro případ, že by byla jako povinná
určena obec Veverské Knínice.
Výsledek hlasování č. 12 Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje provedení opravy zatrubnění
Knínického potoka v případě, že bude obec určena jako příslušná k jejímu
provedení.
10.2. Příspěvek stárkům
Starosta sdělil, že ve dnech 6. a 7. října t.r. budou probíhat tradiční Mladé hody. Na
obec se obrátili zástupci stárků a požádali o příspěvek. Zastupitelé předběžně
projednali požadavek a bylo navrženo přispět stárkům na úhradu za vypůjčení krojů
částku 8 000 Kč. Starosta doporučil příspěvek na vypůjčení krojů schválit.
Výsledek hlasování č. 13 Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje příspěvek ve výši 8.000,- Kč
pro stárky na uhrazení zapůjčení krojů.

11. Diskuze
11.1. V diskuzi vystoupila paní Jamborová, která pochválila probíhající čištění
potoka. Starosta k tomu sdělil, že práce na čištění potoka provádí bezplatně
pracovníci určení úřadem práce.
11.2. Pan Janda se dotázal, kdy bude probíhat další etapa výstavby kanalizace v
horní části naší obce.
Starosta k tomu uvedl, že v příštím roce bude postupně probíhat budování
kanalizace od Matouškových směrem nahoru k Javůrské ulici, dolů směrem k potoku
a dále dosud nepřipojené domy Pod sklalou.

Starosta poděkoval všem přítomným za účast na veřejném zasedání zastupitelstva
obce.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,15 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočtová opatření č. 4/2012 a 5/2012

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 9. 2012
Zapisovatel: Ludmila Kačerovská

Ověřovatelé:
................................................................... dne ...........................................
..................................................................... dne ...........................................
Starosta:
.................................................................... dne ............................................

