Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2012,
konaného dne 28. 6. 2012

I. Technický bod
Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19 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 e-mailem. Konání zasedání bylo
také vyhlášeno místním rozhlasem. Starosta konstatoval, že podle prezenční listiny je
přítomno 7 členů zastupitelstva, pan Zdeněk Zounek se omluvil a pan Martin Hnilička je na
dovolené. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
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 17. 5. 2012.
12.1. V diskuzi vystoupil pan Vítězslav Carda s dotazem, zda přítomné občany již navštívili
zástupci firmy NetData Comm, 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 firmy 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 uvedl informaci, která byla 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.
12.4. 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.
K tomu dále informace v různém.
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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 v současné době je záležitost uzavřena a při dalších akcích je potřeba
reklamační lhůty důsledně hlídat a využívat.
12.8. Paní Drápalová vznesla dotaz, kdy je plánována oprava cesty od střediska ke křížku
směrem na Říčany.
Starosta k tomu sdělil, že provedení opravy cesty od silnice k mostku požaduje obec po firmě
Logistics, s.r.o. V úseku od mostku ke křížku provede hrubou opravu cesty firma COLAS.
Změna programu:
Starosta navrhl změnu programu dnešního veřejného zasedání. Změna se týkala bodu
„Směrnice pro zadávání veřejných zakázek“. Starosta navrhl tento bod vyřadit z programu
dnešního veřejného zasedání, protože byl předložen k seznámení zastupitelům teprve včera
a tím zastupitelé neměli dostatek času k tomu, aby se s ním seznámili. Starosta nechal o
změně programu veřejného zasedání hlasovat.
Výsledek hlasování č. 1

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje vyřazení bodu „Směrnice pro
zadávání veřejných zakázek“ z dnešního veřejného zasedání zastupitelstva.

II. Program veřejného zasedání zastupitelstva
1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele veřejného zasedání
3. Určení ověřovatelů zápisu veřejného zasedání
4. Závěrečný účet obce za rok 2011
5. Závěrečný účet Svazku obcí Panství hradu Veveří
6. Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s.
7. Veřejné osvětlení
8. Různé
9. Diskuze

1. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu veřejného zasedání a navrhl, aby
zastupitelstvo hlasovalo ke každému navrhovanému bodu samostatně. Nikdo ze členů
zastupitelstva neměl připomínky.
Výsledek hlasování č. 2

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 2:
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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. 3

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zapisovatelkou dnešního veřejného
zasedání paní Ludmilu Kačerovskou.
3. Určení ověřovatelů
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu pana Vítězslava Cardu a paní Magdu Jelínkovou.
Členové zastupitelstva neměli k návrhu připomínky, proto dal starosta hlasovat o návrhu
ověřovatelů zápisu.
Výsledek hlasování č. 4

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ověřovatele zápisu pana Vítězslava
Cardu a paní Magdu Jelínkovou.

4. Závěrečný účet obce za rok 2011
Starosta uvedl, že závěrečný účet obce byl vyvěšen na úřední desce, elektronické úřední
desce a webových stránkách obce. Rovněž byl k nahlédnutí na obecním úřadě. Následně
účetní obce paní Cejnková seznámila přítomné s výsledky za rok 2011.
Příjmy po konsolidaci: 10 005 019,84 Kč
Výdaje po konsolidaci: 6 512 263,09 Kč
V průběhu roku 2011 bylo schváleno devět úprav rozpočtu, o nichž je předepsaná evidence.
Obec čerpala v minulém roce dotaci ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
(Úřad práce Brno – venkov) na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací. Obec na základě této dotace vytvořila tři pracovní místa. Dále obec čerpala dotaci z
Programu rozvoje venkova JMK na stavbu dětského hřiště v areálu mateřské školy. V závěru
roku 2011 byla obci poskytnuta dotace z rozpočtu JMK v částce 200 tis. Kč na dokončení
nadstavby mateřské školy s tím, že obec může tuto dotaci čerpat do 30. 6. 2012. Obec dále
obdržela dotaci na sčítání lidu v částce 4 801 Kč, tato dotace nebyla čerpána a byla vrácena
JMK.
Obec poskytla v průběhu roku 2011 tyto příspěvky:
− Město Rosice - výkon přestupkové agendy: 3 800 Kč
− Obec Říčany - příspěvek na činnost JPO: 45 500 Kč
− IDS JMK - příspěvek na dopravní obslužnost: 44 700 Kč
− ZŠ a MŠ Ostrovačice - příspěvek na neinv. výdaje na žáky z Vev. Knínic: 369 409,30 Kč
− Gymnázium Zastávka - příspěvek na neinv. výdaje pro studenty z Vev. Knínic: 4 000 Kč
− Svazek obcí Panství hradu Veveří - členský příspěvek: 22 750 Kč
− TJ Sokol Veverské Knínice – finanční příspěvek na opravu topení: 34 300 Kč
Obec poskytla v roce 2011 svoji příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
Veverské Knínice neinvestiční příspěvek na žáka ve výši 636 400 Kč. V roce 2011
navštěvovalo základní školu 46 dětí a mateřskou školu 28 dětí. Hospodaření příspěvkové
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organizace skončilo přebytkem ve výši 74 038,62 Kč. Tato částka byla převedena do
rezervního fondu na základě schválení zastupitelstvem obce dne 28.2.2012.
Výsledek hospodaření obce Veverské Knínice za rok 2011 činil: 3 701 424,41 Kč
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 pracovnicemi JMK, odboru kontroly nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Následně starosta nechal hlasovat o schválení závěrečného účtu obce.
Výsledek hlasování č. 5

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011 bez
výhrad.

5. Závěrečný účet Svazku obcí Panství hradu Veveří
Starosta sdělil, že závěrečný účet Svazku obcí Panství hradu Veveří byl vyvěšen po
zákonem stanovenou dobu na úřední desce a občané měli možnost se s výsledky
hospodaření svazku podrobně seznámit. Nikdo ze zastupitelů neměl dotazy ani připomínky,
proto bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 6

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí
Panství hradu Veveří za rok 2011.
6. Místní akční skupina Brána Brněnska
Starosta sdělil, že bylo založeno občanské sdružení Místní akční skupina Brána Brněnska,
o.s., v souladu s ustanoveními zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů a v návaznosti na Iniciativu Společenství Leader, která je určena pro
rozvoj venkova. Místní akční skupina (dále také „MAS“) bude jako samostatný subjekt
usilovat o získání podpory z programu Leader ČR vyhlášeného Ministerstvem zemědělství
ČR na provádění a zajišťování administrativní činnosti spojené s příjmem, výběrem a
kontrolou projektů včetně dalších souvisejících delegovaných činností MAS. Prostřednictvím
MAS budou podávány žádosti na získání dotací ze strukturálních fondů SZIF, podopatření
III.4.1. Místní akční skupina a dále z programu Leader Ministerstva zemědělství. Tento
způsob má nahradit stávající možnost získávání dotací prostřednictvím Regionálních
operačních programů (ROP).
MAS Brána Brněnska je občanským sdružením dobrovolně sdružujícím fyzické i právnické
osoby za účelem zajišťování výše uvedených činností v mikroregionech, městech a obcích:
Mikroregion Čebínka, Mikroregion Domašovsko, Mikroregion Kahan, Mikroregion Kuřimka,
Mikroregion Porta, Ponávka – svazek obcí Česká, Lelekovice, Vranov, Svazek obcí Panství
hradu Veveří, Obec Jinačovice, Obec Lažany, Obec Lipůvka, členem je rovněž TJ Sokol
Veverské Knínice. Naše obec vstoupila do MAS Brána Brněnska prostřednictvím Svazku
obcí Panství hradu Veveří. Jednotliví členové svazku nyní schvalují souhlas s působením
MAS na jejich území. V současné době se tvoří základní struktura MAS Brána Brněnska.
Čerpání dotací členy MAS je možné očekávat teprve v průběhu jednoho až dvou let.
Starosta doporučil schválit poskytnutí území a působnost MAS Brána Brněnska na území
naší obce. Zastupitelé neměli dotazy ani připomínky, proto dal starosta hlasovat.
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Výsledek hlasování č. 7

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poskytnutí území k.ú. Veverské
Knínice a působnost MAS Brána Brněnska , o.s. na svém území.
7. Veřejné osvětlení
Starosta uvedl, že po neustálých stížnostech na špatné osvětlení v obci se zastupitelstvo
rozhodlo, že bude provedena výměna svítidel veřejného osvětlení v obci. V této věci
probíhalo výběrové řízení na dodavatele. Vzhledem k tomu, že v průběhu došlo ke změně
zákona o zadávání veřejných zakázek, byli jsme nuceni výsledky výběrového řízení anulovat
a bude nutné provést výběrové řízení na dodavatele veřejného osvětlení znovu v souladu s
novelou zákona o veřejných zakázkách.
8. Různé
8.1. Konkurz na místo ředitele ZŠ a MŠ Veverské Knínice
Starosta sdělil, že ve dnech 1. 6. 2012 a 15. 6. 2012 proběhl konkurz na místo ředitele MŠ a
ZŠ Veverské Knínice. Žádný z pedagogických pracovníků naší školy se do konkurzu
nepřihlásil. Ze dvou uchazeček o místo ředitelky byla jedna vyřazena a druhá uchazečka
byla konkurzní komisí doporučena starostovi obce jako vhodná uchazečka na místo
ředitelky. Starosta dále sdělil, že bude-li jmenována do funkce, nastoupí od 1. 8. 2012 na
dobu šesti let.

8.2 Nová silnice Oulehle
Starosta sdělil, že minulý týden byl opraven povrch vozovky na Oulehlích. Dále byl
odfrézovaný recyklát rozvezen do několika ulic obce, kde není možné v současné době
pokládat nový živičný povrch. Oprava povrchu vozovky na Oulehlích se prováděla z důvodů
špatného stavu, způsobeného propadem povrchu nad kanály.
Starosta upozornil na zarážející přístup některých občanů, kteří bezprostředně po položení
povrchové vrstvy, odstranili nebo objeli závory a projeli ještě po horkém asfaltu a tím
poškodili povrch vozovky.
8.3. Paní Zornová podala žádost o ukončení nájmu obecního pozemku p.č. 160 - zahrada.
Nájemní smlouva byla ukončena k 31.5.2012. Ve věci dalšího pronájmu uvedeného
pozemku bude vyvěšen záměr.

9. Diskuze
9.1. V diskuzi vystoupil starosta s informací týkající se výstavby odstavného parkoviště pro
kamiony, kterou připravuje firma B.F.C.W. Logistics, s.r.o. Obec podala k přeloženému
projektu nesouhlasné stanovisko a to vzhledem k tomu, že byly zjištěny nesrovnalosti a
nedostatky v předloženém projektu. Obec, jako správce silnice bezprostředně navazující 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
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správce silnice vystupuje v tomto případě jako silniční správní orgán a může požádat o
úpravu značení.
9.2. Paní Šancová upozornila na zbytky odpadů z opravy silnice na Oulehlích, které zůstaly v
některých místech neuklizeny.
Starosta přislíbil, že úklidem bude pověřena pracovní četa.
9.3. Paní Hana Cardová upozornila, že na některých místech, kam byl použit recyklát na
zpevnění cesty, není povrch dosud zaválen (nad Kučerovými, u Žaloudkových).
Starosta k tomu sdělil, že bude dovezen recyklát ještě na cestu za hasičkou a následně
budou všechna místa zaválena. Dále sdělil, že oprava roštu bude provedena po zatuhnutí
betonu.
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 dále uvedl, že bude znovu v této věci
jednat.
9.5. Paní Jamborová se dotázala, kdy budou opraveny díry 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 tomoto místě. Dále je nutné dořešit oprávnění,
kdo je správce jednotlivých úseků silnic v obci a vymezit kompetence se Správou a údržbou
silnic. Prozatím se připravuje 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.
9.8. Paní Šancová upozornila na nesrovnalosti v evidenci katastrálního úřadu-předzahrádka
jejího domu je v KN vedena jako komunikace. Záležitost se řeší v současné době
prostřednictvím stavebního úřadu, teprve následně bude provedena oprava a parcela
převedena na zahradu.
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 poděkoval všem přítomným za účast na veřejném zasedání zastupitelstva obce.
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Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Závěrečný účet obce za rok 2011
4) Závěrečný účet Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis byl vyhotoven dne: 2. 7. 2012
Zapisovatel: Ludmila Kačerovská

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