Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 6/2011,
konaného dne 21. 12. 2011

I. Technický bod
Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19,00 hodin.
Úvodem požádal přítomné, aby minutou ticha uctili památku zesnulého bývalého prezidenta
České republiky pana Václava Havla. Dále 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 SMS zpráv. Konání zasedání bylo také vyhlášeno místním rozhlasem. Starosta
konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 8 členů zastupitelstva, tedy toto veřejné
zasedání je usnášeníschopné. Pan Martin Hnilička se řádně omluvil.
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 7.12.2011.
K bodu 14.1. Starosta přečetl písemný dotaz, proč se kácely stromky na place.
Starosta vysvětlil, že věc byla konzultována s odborem životního prostředí v Rosicích - Ing.
Královou, která doporučila uvedenou úpravu.
K bodu 14.2. Starosta přečetl další písemný dotaz, zda jsou všichni občané připojeni na
kanalizaci.
Starosta uvedl, že v naší obci byla provedena kontrola z Krajského úřadu JmK , která zjistila
vypouštění splaškových vod do dešťové kanalizace a potoka. Nyní chodí kontroly z MÚ
Rosice po jednotlivých domácnostech a občané musí prokazovat, jak likvidují odpadní vody.
Kontroly budou nadále probíhat.
K bodu 14.3. Starosta přečetl další písemný dotaz, zda bude vybudován chodník ke
hřbitovu. Starosta uvedl, že záměr vybudovat chodník nadále trvá. Pozemky, o jejichž
vrácení obec požádala, nebyly vráceny. Obec bude hledat možnosti, jak chodník vybudovat.
K bodu 14.4. Paní Šancová se zeptala, zda občané, kteří mají možnost se napojit a
připojeni nejsou, budou potrestání.
Starosta uvedl, že právě probíhají kontroly odborem životního prostřední, který může ukládat
pokuty za nezákonnou likvidaci splaškových vod. Dále se rozvinula diskuze občanů, za
jakých podmínek je možné se připojit. Pan Kozlíček uvedl, že postup byl kdysi popsán ve

zpravodaji včetně příslušných sankcí. Starosta k tomu ještě uvedl, že kontroly budou dále
probíhat a pokuty budou odborem životního prostředí v případě zjištění nedostatků ukládány.
K bodu 14.4. Pan Bém se dotázal, kolik se vybralo při sbírce a benefiční zábavě na TJ
SOKOL.
Starosta uvedl, že při sbírce byla vybrána částka přibližně 26 000,- Kč, výnos z benefiční
zábavy byl 18 000,- Kč. Informaci doplnila paní Kačerovská - příspěvky občanů při zvaní na
Mikulášskou zábavu 23 789 Kč, během sobotní a nedělní akce 2 626 Kč, celkem občané
přispěli na opravu sokolovny 26 415 Kč.
K bodu 14.5. Paní Hniličková uvedla, že mikulášská besídka pro děti byla hrozná a že v sále
byla zima.
Starosta odpověděl, že program mikulášské besídky nepovažuje za špatný, jsme si vědomi
toho, že v sále bylo chladněji, protože je porouchaný kotel. Proto se dělala sbírka a benefiční
zábava pro TJ SOKOL, aby bylo možné provést potřebné opravy.
K bodu 14.6. Paní Cardová se zeptala, co se konkrétně bude v mateřské škole dělat ze
schválené finanční dotace.
Starosta odpověděl, že zastupitelé zváží, co bude nejpotřebnější, patrně se bude jednat o
výměnu oken.
K bodu 14.7. Paní Šancová uvedla, že neslyší rozhlas.
Starosta uvedl, že v letošním roce byla provedena oprava místního rozhlasu, která si
vyžádala náklady asi 25 000,- Kč. Na příští rok je počítáno v rozpočtu s dalšími finančními
prostředky na rozšíření a opravu rozhlasu.
K bodu 14.8. Paní Macáková pochválila vánoční strom na návsi.
Starosta paní Macákové poděkoval.
K bodu 14.9. Paní Dufková poděkovala za úpravu túje u školy, o kterou požádala
zastupitelstvo. Dále se zeptala, zda děti budou čekat na ranní autobus linky 153 na
prostranství před hostincem.
Starosta uvedl, že ano.
K bodu 14.10. Paní Jamborová se zeptala na lékařskou pohotovost.
Starosta uvedl, že informace jsou na webových stránkách obce a pokud dojde ke změně,
bude zveřejněna.
K bodu 14.11. Pan Stejskal uvedl, že plán kanalizace je vypracován pro celou obec.
Starosta sdělil, že na obecním úřadě se nacházejí jen plány již dokončených etap.
K bodu 14.12. Pan Hnilička uvedl, že občané nechodí na veřejná zasedání a proto nevědí,
co se děje v obci. Při sbírce na TJ SOKOL musel vysvětlovat některým občanům, že se
v obci opravdu něco děje.

K bodu 14.13. Starosta uvedl, že zastupitelstvo se nedohodlo na návrhu rozpočtu na rok
2012, toto bude hlavním bodem dnešního veřejného zasedání.
K bodu 14.14. Paní Šancová se dotázala na opravu vozovky na Oulehlích.
Starosta uvedl, že oprava vozovky byla vázaná na opravu vpustí na konci Oulehlí. Jedna
vpusť je již částečně opravena, z důvodu nepřízně počasí se však nepodařilo opravit druhou
vpusť. Proto se veškeré práce přesunou až na jaro roku 2012.
Paní Šancová se zeptala, kdo opravu bude platit.
Starosta uvedl, že na úhradě se bude finančně podílet firma VHS společně s obcí. Podíl
příspěvku firmy VHS byl vypočítán po změření nerovnosti vozovky.
K bodu 14.15. Paní Cardová upozornila, že než proběhne oprava vozovky, musí být všichni
připojeni na sítě.
Starosta uvedl, že to je samozřejmostí, že do nové vozovky nebude možné zasahovat.
K bodu 14.16. Paní Šancová uvedla, že v uličce vedle jejího domu vede z pozemku pana
Kukly plastová roura a ptala se, zda z této roury nepoteče voda do uličky.
Starosta odpověděl, že se jedná o drenážní hadici, která bude panem Kuklou zaústěna do
dešťové kanalizace. Nebezpečí vytékání většího množství vody z drenáže nehrozí. Pan
Carda doplnil, že v uličce nyní poteče podstatně méně vody, než teklo doposud.

II. Program veřejného zasedání zastupitelstva
1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele veřejného zasedání
3. Určení ověřovatelů zápisu veřejného zasedání
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2012
5. Schválení neinvestičního příspěvku pro TJ Sokol Veverské Knínice
6. Žádost o převod pozemků do vlastnictví obce
7. Různé
8. 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 - 8

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 - 8

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 pana Zdeňka Kříže a paní Alici Macákovou.
Členové zastupitelstva neměli k návrhu připomínky, proto dal starosta hlasovat o návrhu
ověřovatelů zápisu.
Výsledek hlasování č. 3

Pro - 6

Proti - 0

Zdržel se - 2

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ověřovatele zápisu pana Zdeňka
Kříže a paní Alici Macákovou.
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2012
Starosta uvedl, že zastupitelé se nedohodli na návrhu rozpočtu na rok 2012, proto se
rozpočet projednává na tomto zasedáni. Původní návrh doznal určité změny. Účetní obce
paní Cejnková podrobně uvedla jednotlivé položky návrhu rozpočtu na rok 2012. Členové
zastupitelstva neměli k předloženému návrhu rozpočtu pro rok 2012 připomínky, proto dal
starosta o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování č. 4

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočet na rok 2012.

5. Schválení neinvestičního příspěvku na TJ Sokol Veverské Knínice
Starosta uvedl, že v rozpočtu obce na rok 2011 byla vyčleněna pro TJ Sokol na podporu
tělovýchovy částka 40 000 Kč. Do současné doby byla využita pouze částka 5 700 Kč.
Zastupitelé se rozhodli, s ohledem na špatný stav budovy sokolovny, že poskytnou TJ Sokol
zbývající částku 34 300 Kč formou neinvestičního příspěvku na opravu topení a na další
nutné opravy budovy sokolovny.
Pro rok 2012 zastupitelstvo schválilo pro TJ Sokol na tělovýchovnou činnost částku 50 000
Kč. Starosta navrhl, aby tato částka byla rovněž TJ Sokol poskytnuta formou neinvestičního

příspěvku na opravu topení a budovy sokolovny s tím, že TJ Sokol nejpozději do 31.3.2011
doloží obci způsob využití tohoto příspěvku.
Zastupitelé byli předběžně informováni a souhlasili, proto starosta nechal o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování č. 5

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku
34 300 Kč z rozpočtu obce na rok 2011 a 50 000 Kč z rozpočtu obce na rok 2012 na
opravu topení v sokolovně a další nutné opravy budovy sokolovny. Způsob využití
tohoto příspěvku musí TJ Sokol doložit obci nejpozději do 31.března 2012.
6. Žádost o převod pozemků do vlastnictví obce
Starosta uvedl, že na druhém veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 26.4.2011 byl
předložen postup převodu pozemků z vlastnictví státu (LV 1) do vlastnictví obce Veverské
Knínice. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byla zaslána žádost o převod
prvních 25 pozemků. Jednalo se o klíčové pozemky v dolní části obce, kolem kostela,
hřbitova a návsi a to zejména z důvodu budování chodníků a úpravy návsi. Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových žádný z požadovaných pozemků nepřevedl do
majetku obce s odůvodněním, že v dřívějších letech nebylo dokončeno scelování a proto
není možné nyní určit, zda pozemky patří státu či obci. Dokončením pozemkové reformy se
bude zabývat pozemkový úřad až v roce 2014. Paní Kačerovská připravila další žádost o
převod pozemků a to v horní části obce. Jedná se opět o klíčové pozemky z hlediska záměru
dobudování splaškové sítě v ulici Javůrská a přilehlých ulic až k hasičce. Členové zastupitelé
neměli k uvedenému postupu připomínky, proto dal starosta o podání žádosti hlasovat.
Výsledek hlasování č. 6

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje podání žádosti o převod pozemků
parcelních čísel, uvedených v přiložené žádosti z majetku státu do majetku obce

7. Různé
7.1 Rozpočtové opatření č. 8
Rozpočtovým opatřením č. 8 ze dne 30.11.2011 byl zaúčtován příjem dotace JMK na dětské
hřiště v částce 150 000 Kč. Rozpočtové opatření bylo předběžně schváleno starostou obce.
Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky, proto bylo přistoupeno k hlasování.

Výsledek hlasování č. 7

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2011.

7.2. Směrnice č. 1/2011
Pro provedení inventarizace majetku a závazků obce byla vydána vnitřní směrnice obce
Veverské Knínice č. 1/2011. Směrnice obsahuje organizační pokyny, jmenování komisí a
jejich členů, postupy při provádění inventarizace, vyhotovení inventarizačních zpráv a ostatní
inventarizační činnosti. Zastupitelé byli ze obsahem směrnice předem seznámeni a tak
starosta nechal o schválení hlasovat.
Výsledek hlasování č. 8

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje vnitřní směrnici obce Veverské
Knínice č. 1/2011 pro provedení inventarizace majetku a závazků obce.

7.3 Žádost o zařazení pozemku p.č. 1149/18 do intravilánového pásma.
Paní Martina Kučerová požádala o zařazení pozemku p.č. 1149/18 do intravilánového
pásma. Toto však může být provedeno pouze změnou územního plánu, proto bude žádost
paní Kučerové zařazena k ostatním žádostem o změnu územního plánu a bude posouzena
při zpracování nového územního plánu. Navíc bylo zjištěno, že uvedený pozemek vlastní
více rodinných příslušníků, tedy žádost musí podat společně.

7.4 Žádost Gymnazijní společnosti o příspěvek
Starosta uvedl, že Gymnazijní společnost Zastávka požádala o příspěvek na svoji činnost
(nákup studijních materiálů, odměňování žáků za výsledky v různých soutěžích, vydávání
školního časopisu apod.). Žádost byla doručena bezprostředně před zasedáním a proto o ní
bude rozhodnuto na příštím veřejném zasedání zastupitelstva.
7.5 Žádost o příspěvek na kroužek mažoretek v Říčanech
Občanské sdružení GLOTTIS Říčany požádalo o příspěvek na nákup obuvi a kostýmů pro
mažoretky. Žádost byla rovněž doručena bezprostředně před zasedáním, proto o ní bude
rozhodnuto také na příštím zasedání.
7.6 Nájemné za veřejné prostranství
Starosta sdělil, že pan František Carda zaslal na OÚ dopis, ve kterém uvedl, že na jeho listu
vlastnictví jsou pozemky užívané ostatními občany jako veřejné prostranství. Jedná se o
uličku ze dvora do polí za humny a pozemek vedle veřejné komunikace u zahrady
Liškových. Pan Carda požádal obec o úhradu nájemného za tyto pozemky zpětně za tři roky.
Pro další období navrhl výměnu uvedených pozemků za ornou nebo lesní půdu, případně i
odprodej pozemků. Žádost byla doručena 20.12.2011, proto bude rovněž projednávána na
příštím veřejném zasedání.

8. Diskuze
8.1. Paní Magda Jelínková se dotázala, jak je zabezpečena zimní údržba v obci. Starosta
sdělil, že posyp místních komunikací bude provádět obdobně jako v loňském roce pan
Oldřich Růžička a údržbu chodníků kolem obecního úřadu a školy pan Jiří Rypar.
8.2. Starosta sdělil, že betlémské světlo bude na obecním úřadu až do Štědrého dne.
8.3. Starosta přečetl písemný dotaz, zda budou všechny autobusy zajíždět na horní konec.
K tomu uvedl, že většina občanů tuto změnu vítá. Na OÚ však několik občanů předalo
písemné podněty poukazující na nedostatky, které přinesl nový jízdní řád. Tyto připomínky
občanů budou zapracovány do dopisu, který bude zaslán na IDOS v průběhu ledna 2012.
8.4. Paní Irena Armutidisová sdělila, že v nejbližších dnech bude do všech domů roznesen
nový Knínický zpravodaj.
8.5. Dále se rozvinula diskuze k pozemkům vedeným na LV 1. Poslední dobou došlo k
převodu několika pozemků z LV 1 na osoby žijící ve Veverských Knínicích i v okolních
obcích, aniž by tato skutečnost byla sdělena obecnímu úřadu a pozemky přednostně
nabídnuty obci. Tento postup v současné době prověřuje Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových.

Starosta poděkoval všem přítomným za účast na veřejném zasedání zastupitelstva obce a
popřál krásné Vánoce a šťastný rok 2012.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,30 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočet na rok 2012
4) Žádost o převod pozemků
5) Vnitřní směrnice č. 1/2011

Zápis byl vyhotoven dne: 29.12.2011
Zapisovatel: Ludmila Kačerovská

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

