Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 3/2012,
konaného dne 17. 5. 2012

I. Technický bod
Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19,00 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, zasedání bylo také vyhlášeno místním rozhlasem, rozeslány byly
pozvánky písemné a e-mailem. Starosta konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 6
členů zastupitelstva. Veřejné zasedání je usnášeníschopné. Paní Irena Armutidisová se
omluvila z důvodu služební cesty, svoji nepřítomnost omluvil pan Zdeněk Zounek a paní
Alice Macáková oznámila, že se z pracovních důvodů dostaví později.
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 2.4.2012.
10.1. V diskuzi vystoupila paní Irena Armutidisová. Uvedla, že dne 19.4.2012 se uskuteční
přednáška zaměřená na bezpečné chování seniorů při nákupech a při dalších aktivitách.
Přednáška se uskutečnila, senioři byli spokojeni.
10.2. Starosta sdělil, že v červnu tohoto roku bude probíhat bezplatný počítačový kurs pro
seniory. Kurs je vhodný pro úplné začátečníky, k dispozici je pouze osm míst, v současné
době jsou ještě volná dvě místa.
Kurz se naplnil a bude probíhat od 4.6.2012 do 8.6.2012.
10.3. Paní Šancová upozornila, že v naší obci se dnes pohybovali agenti, nabízející výhody
firmy RWE.
K tomu se rozvinula diskuze týkající se souvisejících rizik.
10.4. Pan Vítězslav Carda informoval přítomné o probíhajícím výběrovém řízení na opravu
vozovky na Oulehlích.
K výběrovému řízení bude podána informace při dnešním jednání.
10.5. Pan Bém upozornil na opakující se případy černých skládek, které se vyskytují v
místech směrem k Hvozdci.
Starosta apeloval na občany, aby upozorňovali na případy černých skládek.
10.6. Paní Armutidisová se dotázala, jak se dá řešit objemná skládka zeminy, která vznikla v
blízkosti firmy Logistics, s.r.o.
Starosta k tomu sdělil, že se jedná o skládku na pozemku této firmy. Možnosti pokutování
jsou omezeny.
10.7. Paní Armutidisová uvedla kulturní akce, které nedávno proběhly:

Noc s Andersenem - pátek 30. března 2012
Hasičský den - neděle 1. dubna 2012
Dále se připravují tyto akce:
Slavnost pohádky máje – pravděpodobně 20. května 2012
Letos tuto akci organizuje Městský úřad Bystrc, autobus nebude zajištěn.
Otevřený kostel sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích - 1. června 2012
Akce bude probíhat v sobotu 19.5.2012. Změna byla oznámena místním rozhlasem a je
uvedena na webových stránkách obce.
Den dětí pořádaný Svazkem obcí panství hradu Veveří – 3. června 2012 v Říčanech
Den dětí bude probíhat dne 3. června 2012, ale došlo ke změně, místo v Říčanech se
bude konat v Ostrovačicích.
10.8. Pan Bém sdělil, že občanské sdružení Melkram připravuje letos dosazování třešní v
aleji na Oulehlích - podél cesty směrem na Hvozdec.
O akci budou občané včas informováni.
10.9. Pan Smutný upozornil na nebezpečí neošetřených pařezů, které zůstávají po skácení
javorů v aleji u silnice.
Starosta k tomu sdělil, že Správa údržby silnic přislíbila, že po ukončení kácení budou
pařezy vyfrézovány a odstraněny.
Starosta uvedl, že odfrézování pařezů opakovaně Správě údržby silnic připomíná.
Správa však potřebuje zapůjčit potřebné zařízení.
10.10. Pan Vítězslav Carda informoval o jednání s novým poskytovatelem WIFI pro naši
obec.
Pan Vítězslav Carda k tomu uvedl, že podrobnější informace podá později v různém.
10. 11. Paní Jandová se dotázala na projekt průmyslového centra rozšiřující Servis 67.
Starosta k tomu sdělil, že naše obec má plány k dispozici a má vydat stanovisko, avšak
stavbu nemůže zakázat. Jedná se o stavbu na pozemcích směrem k Podkomorským lesům,
kde mají být vybudovány rozsáhlé sklady a výrobní haly.
Starosta sdělil, že projekt byl pozastaven, neboť vyšly najevo skutečnosti, týkající se
ochrany vodních zdrojů, které nebyly původně známy.
II. Program veřejného zasedání zastupitelstva

1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele veřejného zasedání
3. Určení ověřovatelů zápisu veřejného zasedání
4. Smlouva na opravu vozovky Oulehle
5. Smlouva na osazení oken nadstavby MŠ
6. Další úpravy nadstavby MŠ
7. Smlouva na vytvoření mapového portálu obce
8. Rozpočtové opatření č. 2/2012 a 3/2012
9. Výměna osvětlení v obci
10. Převod pozemků z LV 1 na obec
11. Různé
12. 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 - 6

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 - 6

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 pana Martina Hniličku. Členové
zastupitelstva neměli k návrhu připomínky, proto dal starosta hlasovat o návrhu ověřovatelů
zápisu.
Výsledek hlasování č. 3

Pro - 5

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ověřovatele zápisu pana Zdeňka Kříže
a pana Martina Hniličku.
4. Smlouva na opravu vozovky Oulehle
Starosta sdělil, že na minulém veřejném zasedání v diskuzi informoval pan Vítězslav Carda
přítomné o probíhajícím výběrovém řízení na opravu vozovky na Oulehlích. Z výběrového
řízení vyšla vítězně firma Colas CZ, a.s., která provede odfrézování povrchu a položení
nového v úseku od Kučerových po odvodňovací rošt před Novými Oulehly včetně jeho
opravy. Cena opravy bude 695 620,80 Kč včetně DPH. Smlouva na provedení opravy
vozovky s firmou Colas CZ, a.s. je připravena. Část nákladů na opravy (71 tis. Kč) bude
hrazeno z prostředků, které uznala firma VHS v rámci uplatněné reklamace a zaslala již na
účet obce. Zahájení prací započne po podpisu smlouvy s firmou Colas CZ, a.s. Starosta dále
uvedl, že občané, kteří nejsou dosud připojeni na sítě, byli vyzváni k připojení svých
domácností. Starosta doporučil zastupitelům smlouvu schválit. Členové zastupitelstva neměli
připomínky a tak nechal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 4

Pro - 6

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje smlouvu na opravu vozovky na
Oulehlích s firmou Colas CZ, a.s.
5. Smlouva na osazení oken nadstavby MŠ
Starosta uvedl, že na veřejném zasedání č. 5/2011 dne 7.12. 2011 schválilo zastupitelstvo
obce znění smlouvy o dotaci JMK na nadstavbu MŠ ve výši 200 000,- Kč. Z důvodu nutnosti
uzavřít půdní prostory MŠ bylo provedeno výběrové řízení na osazení plastových oken na
nástavbu MŠ. Z výběrového řízení vyšla vítězně firma Ivaplast Ivančice s nabídkovou cenou
na výrobu a osazení plastových oken na nadstavbu MŠ v celkové částce 55 000,- Kč.
Starosta sdělil, že je připravena smlouva s firmou Ivaplast Ivančice, doporučil zastupitelům
schválit uvedenou cenovou nabídku a podpis příslušné smlouvy. Zastupitelé neměli žádné
připomínky a tak bylo přistoupeno k hlasování. V průběhu projednávání tohoto bodu se
dostavila zastupitelka paní Alice Macáková, takže nadále bylo na veřejném zasedání
zastupitelstva obce přítomno a hlasování se zúčastnilo 7 zastupitelů.
Výsledek hlasování č. 5

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje cenovou nabídku firmy Ivaplast
Ivančice na výrobu a montáž plastových oken na nadstavbu MŠ a pověřuje starostu
obce k podpisu příslušné smlouvy.
6. Další úpravy nadstavby MŠ
Starosta uvedl, že v souvislosti s čerpáním dotace na nadstavbu MŠ zastupitelstvo zvažuje
provedení omítek nadstavby, provedení podbití trámů střechy, případně zateplení stropu.
Budou provedena výběrová řízení na dodavatele těchto prací. Vzhledem k tomu, že termín
čerpání dotace je do 30.6.2012 doporučil schválit usnesení, že po provedení výběrových
řízení na dodavatele těchto prací zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu příslušných
smluv na provedení prací.
Výsledek hlasování č. 6

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice pověřuje starostu obce k podpisu příslušných
smluv na provedení dalších prací na nadstavbě MŠ v rámci dotace JMK s dodavateli,
kteří zvítězí ve výběrových řízeních.

7. Smlouva na vytvoření mapového postálu obce
Starosta sdělil, že již v minulém roce zastupitelstvo uvažovalo o vytvoření služeb mapového
portálu obce. Jedná se o portál, který umožní všem občanům přes stránky obce nahlížet do
katastru nemovitostí, do mapy obce, leteckých map a mapy sítí v obci. V letošním roce se
podařilo najít jiného poskytovatele těchto služeb, který nabídl obci lepší finanční podmínky.
Poskytovatelem je firma Dama system, s.r.o. se sídlem v Dolních Kounicích. Vzhledem k
možnostem, které portál nabízí k využití, doporučil smlouvu schválit a mapový portál obce
vytvořit. Cena za tuto službu je 14 400,- Kč ročně včetně DPH.

Výsledek hlasování č. 7

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje smlouvu s firmou Dama system s.r.o.
Dolní Kounice na vytvoření a zajištění služeb mapového portálu obce.

8. Rozpočtové opatření č. 2/2012 a 3/2012
Účetní paní Cejnková seznámila přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 2/2012 ze
dne 31.3.2012, kterým došlo k přesunu mezi položkami z důvodu zaúčtování příjmu dotace z
Úřadu práce v částce 23 tis. Kč a 4 tis. Kč a převod částky 30 tis. Kč týkající se lesa 1031 a
mezi paragrafem 2211 silnice. Starosta uvedený přesun v položkách předběžně schválil.
Zastupitelé neměli připomínky a tak nechal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 8

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012.
Paní Cejnková seznámila přítomné s obsahem dalšího rozpočtového opatření č. 3/2012 ze
dne 30.4.2012, které starosta rovněž předběžně schválil. Tímto rozpočtovým opatřením
došlo k přesunu z důvodu navýšení finančních darů schválených na minulém veřejném
zasedání zastupitelstva a dále navýšení paragrafu 1031 les z důvodu těžby dřeva, pořízení
sazenic a oplocenek. Na dotaz zastupitelky paní Magdy Jelínkové, ze které položky byly tyto
přesuny provedeny, paní Cejnková uvedla, že se o tyto částky snížila rezerva na paragrafu
2211 silnice.
Výsledek hlasování č. 9

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012.

9. Výměna osvětlení
Starosta uvedl, že po neustálých stížnostech na špatné osvětlení v obci se zastupitelstvo
rozhodlo, že provede výměnu svítidel v obci. V této věci proběhlo výběrová řízení na
dodavatele. Bližší informace podal pan Vítězslav Carda. Výběrové řízení na dodavatele bylo
vypsáno 30.11.2011. Byly osloveny čtyři firmy a to LED Systems Holding s.r.o., PT trade,
VSEP Energy CZ,s.r.o., JINGRI LIGHTING. Nabídku zaslaly první tři. Později zaslala další
nabídku firma UNI Technik CZ, jednalo se o jiný systém, tzv. LVD indukční osvětlení.
Nabídka byla nakonec na základě získaných informací a vyjádření zamítnuta pro nevhodnost
systému pro venkovní veřejné osvětlení. Jako nejvýhodnější nabídka LED osvětlení
s nejnižší cenou byla vybrána společnost LED Systems Holding, s.r.o. se sídlem v Praze,
jejichž konečná cena za dodání osvětlení v obci činila 900 tis. Kč. Výměna svítidel bude
probíhat ve čtyřech etapách, v první etapě bude provedena výměna v úseku od hřbitova po
obecní úřad.
Výsledek hlasování č. 10

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje smlouvu s firmou LED systems
Holding na výměnu osvětlení v obci.
10. Žádost o převod pozemků do vlastnictví obce
Starosta uvedl, že na druhém veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 26.4.2011 byl
zahájen proces převodu pozemků z vlastnictví státu do vlastnictví obce a Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byla zaslána žádost o převod prvních 25
pozemků. Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2011 byla schválena další
žádost o převod pozemků. Jednalo se o pozemky v horní části obce, jejichž vlastnictví je pro
obec důležité z důvodu přípravy budování kanalizace v této části obce. Na tuto žádost jsme
dosud nedostali odpověď. Starosta sdělil, že nyní je připravena další žádost o převod
pozemků k odeslání na ÚZSVM a požádal místostarostku, paní Kačerovskou o uvedení
bližších informací. Paní Kačerovská sdělila, že v této žádosti se jedná především o
komunikace, přístupové cesty a polní cesty v bezprostřední blízkosti naší obce, dále o
pozemky důležité pro obec z hlediska rozšiřování zástavového území obce a pozemky
vhodné pro výsadbu nových alejí podél polních cest a vodních toků.
Výsledek hlasování č. 11

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje podání žádosti o převod pozemků
parcelních čísel, uvedených v přiložené žádosti z majetku státu do majetku obce.

11. Různé
11.1. Smlouva s firmou NetDataComm s.r.o.
Zastupitelstvo obce vstoupilo do jednání s firmou NetDataComm, s.r.o. se sídlem v Troubsku
ohledně snížení poplatků za poskytování připojení k internetu občanům naší obce. Při
společném jednání se zástupci společnosti NetData Comm bylo dohodnuto podstatné
snížení poplatků a zkvalitnění služeb zvýšením rychlosti připojení a provozu. Bylo dále
dohodnuto, že bude zpracována nová nájemní smlouva na pronájem obecního vodojemu pro
umístění zařízení firmy NetDataComm. Starosta doporučil, aby zastupitelstvo schválilo
podpis této smlouvy. Zastupitelé k předloženému návrhu neměli připomínky.
Výsledek hlasování č. 12

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje podpis smlouvy o pronájmu obecního
vodojemu pro umístění zařízení firmy NetDataComm.
11.2. Smlouva o výkonu veřejné služby
Starosta uvedl, že Úřad práce v letošním roce nepodporuje výkon veřejně prospěšných prací
(VPP), ale systém veřejné služby, kdy nezaměstnaní, pobírající podporu musí odpracovat 20
hodin v měsíci zdarma. Pokud je nezaměstnaných více než osm, úřad práce přispívá na plat
tzv. parťáka, který koordinuje jejich práci a vede potřebnou evidenci. Starosta dále sdělil, že
není možné, aby pracovníci v systému veřejné služby prováděli některé odbornější práce,
proto jsou vytvořena dvě stálá pracovní místa pro pracovní četu a nyní byla podána žádost o

koordinátora veřejné služby, jehož plat dotuje Úřad práce. K podání žádosti na Úřad práce
došlo včera, a tak starosta navrhl, aby zastupitelstvo vzalo na vědomí její podání.
Předpokládané zahájení výkonu veřejné služby bude od 1.6.2012. Zastupitelka paní Magda
Jelínková se dotázala, na jak dlouhou dobu bude tato činnost zřízena. Na to starosta uvedl,
že na dobu šesti měsíců, tj. do listopadu t.r. Následně zastupitelé hlasovali o předloženém
návrhu.
Výsledek hlasování č. 13

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí podání žádosti Úřadu práce na
koordinátora veřejné služby s tím, že předpokládané zahájení výkonu veřejné služby
bude od 1.6.2012.
12. Diskuze
12.1. V diskuzi vystoupil pan Vítězslav Carda s dotazem, zda přítomné občany již navštívili
zástupci firmy NetDataComm a jaké podmínky a ceny firma nabízí.
K tomu se dále rozvinula diskuze týkající cenových relací a rychlosti připojení.
12.2. Paní Cardová Hana se dotázala, co bylo předmětem zveřejněného záměru společnosti
67, s.r.o.
Starosta k tomu sdělil, že společnost 67 s.r.o. chce v Ostrovačicích vystavět novou komerční
zónu. Stávající areál firrmy se má podle zveřejněného záměru rozšířit o několik nových
objektů na provozování skladových a servisních služeb, případně drobnou výrobu. Záměr
předpokládá výstavbu nových budov a hal směrem k podkomorským lesům. Dotčené
pozemky má již společnost 67, s.r.o. vykoupeny. V současné době je problém s ochranným
pásmem vodního zdroje a ochranným pásmem vysokého napětí.
Starosta dále uvedl informaci, která je vyvěšena na úřední desce: stožáry vysoké napětí,
které vedou v blízkosti Nových Oulehlí směrem ke hřbitovu, mají být doplněny o dvě další
ramena s vedením vysokého napětí. Důvodem je přetížená síť, která vede z Mírovky do
Čebína.
12.3. Paní Cardová Hana se dotázala, jaký bude další postup v případě, že se do
vyhlášeného konkurzu na ředitele školy nepřihlásí žádný uchazeč.
Starosta k tomu sdělil, že v případě, že do stanoveného termínu nebude doručena žádná
přihláška, bude konkurz vyhlášen znovu.
12.5. Paní Štamberová se dotázala, jak bude fungovat doprava v době, kdy bude prováděna
oprava vozovky na Oulehlích.
Starosta sdělil, že pravděpodobně se bude silnice opravovat postupně ve dvou pruzích,
přičemž vždy jeden zůstane pojízdný. Podrobnější Informaci vyhlásí obecní úřad před
zahájením prací místním rozhlasem a vyvěsí na webových stránkách obce.
12.6. Pan Morávek uvedl připomínku, že částka 71 tis. Kč od firmy VHS v rámci reklamace je
velmi nízká.
Starosta k tomu sdělil, že jednání s firmou VHS bylo velmi složité, probíhalo měření na místě
avšak vzhledem k tomu, že záruční lhůta vypršela, není již žádná naděje na vyšší finanční
vyrovnání.
Paní Šancová sdělila, že upozorňovala minulé zastupitelstvo na nutnost sledovat reklamační
lhůtu a na termín jejího ukončení.
Starosta uvedl, že příští rok při další etapě budování kanalizace je třeba zajistit stavební
dozor, který bude dohlížet na správný postup při prováděných pracích.

12.8. Paní Drápalová vznesla dotaz, kdy je plánována oprava cesty od střediska ke křížku
směrem na Říčany.
Starosta k tomu sdělil, že opravu cesty od silnice k mostku by podle předběžné domluvy
měla provést firma Logistic, toto je však ještě v jednání.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 19,50 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočtová opatření č. 2/2012 a 3/2012
4) Žádost o převod pozemků
5) Zpráva o výsledku výběrového řízení na výměnu osvětlení

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 5. 2012
Zapisovatel: Ludmila Kačerovská

Ověřovatelé: Kříž Zdeněk v.r.
Martin Hnilička v.r.
Starosta:
Oldřich Matyáš v.r.

Vyvěšeno: 28.5.2012
Sejmuto: 12.6.2012
Na el. desce : 28.5.2012

dne 26.5.2012
dne 26.5.2012
dne 26.5.2012

