Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 1/2013,
konaného dne 14. 3. 2013

I. Technický bod
Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:03 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 a rozeslány elektronické a písemné pozvánky. Konání
zasedání bylo také vyhlášeno místním rozhlasem. Starosta konstatoval, že podle prezenční
listiny je přítomno osm členů zastupitelstva, veřejné zasedání zatupitelstva obce je tedy
usnášeníschopné. 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 10.12.2012.

16.1. V diskuzi vystoupila paní Magda Jelínková s upozorněním, že v ulici Na skalce není
zajišťován zimní posyp a není ani k dispozici bedna s posypovým materiálem. Žádala
o sdělení, zda je zpracován posypový plán, kudy a v jakém pořadí mají údržbové vozy obcí
projíždět.
Starosta k tomu sdělil, že zimní údržbu silnic zajišťují pracovníci Zemědělské společnosti
Veveří, a.s. a posyp místní komunikace provádí pan Růžička, pořadí posypu ulic není
určeno. Pracovní skupina skončila ke 30.11.2012, odmetání sněhu u obecního úřadu,
mateřské školy a základní školy je dohodnuto s panem Radkem Mičkem.
Starosta sdělil, že kontejner s posypovým materiálem byl do ulice Na skalce doplněn.
16.2. Paní Hana Cardová se dotázala, zda je k dispozici projekt na budování plánované
kanalizace v Javůrské ulici.
Starosta uvedl, že projekt je k dispozici, ale je již staršího data, takže se bude muset dát
k novému posouzení odborné firmě. Problémem jsou stále nedořešené pozemky, které
budou dotčeny výstavbou kanalizace.
16.3. Paní Hana Cardová se dále dotázala, jak postupuje převod sokolovny do majetku
obce.
K tomu starosta sdělil, že žádost o převod sokolovny byla zaslána podle doporučení
právníka České obce sokolské pana JUDr. Mandáta na ústředí do Prahy. Žádost však byla
vrácena zpět s tím, že musí být přiloženo stanovisko brněnské Župy Jana Máchala, dále
ocenění budovy soudním znalcem, návrh darovací smlouvy a smlouva o užívání uzavřená
mezi obcí a TJ Sokol Veverské Knínice. Znalecký posudek je již zpracován a žádost bude po
doplnění dalších požadovaných písemností předána k vyjádření vedení Župy Jana Máchala
v Brně.
Starosta uvedl, že koncem února navštívil starosta TJ Sokol Veverské Knínice pan
Filip Carda spolu s paní Kačerovskou náčelnici Župy Jana Máchala. Na této schůzce

byly předány další požadavky, které musí obec a TJ Sokol doložit pro schválení
převodu. Na splnění požadovaných podmínek stále společně pracujeme.
16.4. Další dotaz paní Cardové se týkal údržby hřbitova, zda je v rozpočtu plánována úprava
hlavní cesty na hřbitově.
Starosta k tomu uvedl, že podle vyžádané předběžné kalkulace odborné firmy by úprava
cesty byla finančně náročná, v rozpočtu prozatím nejsou na to prostředky vyčleněny.
II. Program veřejného zasedání zastupitelstva
1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele veřejného zasedání
3. Určení ověřovatelů zápisu veřejného zasedání
4. Inventarizace 2012
5. Účetní závěrka obce za rok 2012
6. Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ za rok 2012
7. Rozpočtová opatření č. 8/2012
8. Převod pozemků z majetku státu do majetku obce
9. Schválení poplatků na rok 2013
10. Spolupráce na procesu komunitního plánování sociálních služeb
11. Příspěvky do Svazku obcí Panství hradu Veveří na rok 2013
12. Žádosti o prodej pozemků
14. Žádosti o změnu územního plánu
15. Žádosti o poskytnutí příspěvků
15. Různé
16. Diskuze

1. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu 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 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 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 paní Ludmilu
Kačerovskou.
3. Určení ověřovatelů
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu paní Magdu Jelínkovou a pana Vítězslava Cardu.
Členové zastupitelstva neměli k návrhu připomínky, proto dal starosta hlasovat o návrhu
ověřovatelů zápisu.
Výsledek hlasování č. 3

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ověřovatele zápisu paní Magdu
Jelínkovou a pana Vítězslava Cardu.
4. Inventarizace 2012
Paní Ludmila Kačerovská seznámila přítomné s průběhem a výsledky inventarizace majetku,
pohledávek a závazků Obce Veverské Knínice za rok 2012 a s výsledkem inventarizace
majetku příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Veverské Knínice za rok
2012. Starosta dal hlasovat o schválení inventarizace majetku obce a příspěvkové
organizace.
Výsledek hlasování č. 4

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje průběh a výsledky inventarizace
majetku obce a příspěvkové organizace.

5. Účetní závěrka obce za rok 2012
Účetní obce paní Ludmila Cejnková seznámila přítomné s účetní závěrkou Obce Veverské
Knínice za rok 2012 a výsledkem hospodaření obce. Za rok 2012 obec vykázala kladný
hospodářský výsledek ve výši 2 059 150,03 Kč. Nikdo neměl připomínky a tak nechal
starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 5

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2012 a
kladný hospodářský výsledek ve výši 2 059 150,03 Kč.

6. Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Veverské Knínice
6.1. Příspěvková organizace předložila účetní závěru za rok 2012
Starosta uvedl, že příspěvková organizace obce Základní škola a Mateřská škola Veverské
Knínice předložila účetní závěru za rok 2012 s kladným hospodářským výsledkem ve výši
146 039,70 Kč. Zastupitelé neměli připomínky, a tak starosta nechal hlasovat.
Výsledek hlasování č. 6

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Veverské Knínice a kladný hospodářský výsledek ve výši
146 039,70 Kč.
6.2. Žádost o převod zisku příspěvkové organizace
Starosta sdělil, že příspěvková organizace obce Základní škola a Mateřská škola Veverské
Knínice navrhla převést kladný hospodářský výsledek za rok 2012 ve výši 146 039,70 Kč do
fondu rezerv. Nikdo neměl připomínky, tak bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 7

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje převod zisku příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Veverské Knínice za rok 2012 do fondu rezerv.
7. Rozpočtové opatření č. 8/2012
Účetní obce paní Ludmila Cejnková seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8/2012,
kterým byly provedeny převody mezi položkami v závěru roku. Předběžně bylo toto
rozpočtové opatření schváleno starostou. Zastupitelé neměli připomínky, proto nechal
starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 8

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2012.
8. Převod pozemků z majetku státu do majetku obce
Starosta uvedl, že převod pozemku vedených na LV 1 jsme již několikrát na veřejných
zasedáních diskutovali a schvalovali podání několika žádostí o provedení převodu na naši
obec. Bohužel dosud nedošlo k převodu jediného pozemku a to z důvodu, že Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nevydal k převodu souhlas.
V závěru loňského roku byl vydán zákon č. 173/2012 Sb., kterým byl novelizován zákon
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí. Tím byla dána
poslední možnost obcím požádat o převod pozemků ze státu na obec. Termín podání
žádosti je stanoven do 30.3.2013. Po tomto datu budou pozemky, o které nebylo požádáno,
definitivně ve vlastnictví státu. Tato situace by nám natrvalo zkomplikovala veškeré stavební
práce v obci a určité pozemky bychom byli nuceni od státu kupovat. Nyní lze podle uvedené
novely požádat příslušný katastrální úřad o převod pozemků s prohlášením, že Obec
Veverské Knínice je nástupnickou organizací MNV Veverské Knínice. Žádost už byla
podána, nesplňovala však všechny požadavky, neboť obsahovala i pozemky, které nelze na
obec převést (vodní plochy, lesy). Proto byly vodní plochy ze seznamu pozemků vyřazeny.
U lesních pozemků se pokusíme dosáhnout souhlasného stanoviska lesů ČR. Starosta
navrhl využít poslední možnost k převodu pozemků a podat žádost na Katastr nemovitostí.

Výsledek hlasování č. 9

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje podání žádosti na Katastr nemovitostí
o převod pozemků v majetku státu do majetku obce s prohlášením o nástupnictví
obce za bývalý MNV Veverské Knínice.

9. Schválení poplatků na rok 2013
Starosta sdělil, že v roce 2013 došlo ke zvýšení sazby DPH ze 14% na 15%, proto byla
upravena výše poplatků naší obce a to výše paušálního poplatku za stočné z 850,- Kč na
860,- Kč na osobu. Poplatek za vyčištění odpadů z jímek zůstane nezměněn ve výši 30,- Kč
za m3.
Výsledek hlasování č. 10

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zvýšení paušálního poplatku za
stočné z 850,- Kč na 860,- Kč na osobu. Ostatní poplatky se nemění.
10. Spolupráce na procesu komunitního plánování sociálních služeb
Starosta sdělil, že Sociální odbor MÚ Rosice nabídl naší obci spolupráci na procesu
komunitního plánování sociálních služeb. Jedná se o projekt "Podpora plánování rozvoje
sociálních služeb v JMK II", ze kterého budou financovány všechny aktivity v oblasti
sociálních služeb. Obec nebude na vytvoření nového systému vynakládat žádné prostředky
a bude mít snazší přístup k dotacím, určeným na rozšiřování nabídky sociálních služeb.
Zastupitelé byli podrobně seznámeni s projektem pracovnicí MÚ Rosice. Starosta navrhl
schválit spolupráci v této oblasti.
Výsledek hlasování č. 11

Pro - 6

Proti - 0

Zdržel se - 2

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice vyjadřuje souhlas se zapojením obce do
procesu komunitního plánování, který bude probíhat v obcích správního obvodu MÚ
Rosice v roce 2013-2014. Výsledkem tohoto procesu bude zpracování a schválení
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (Komunitního plánu) pro roky 20152019.
11. Příspěvky do Svazku obcí Panství hradu Veveří
Naše obec je členem Svazku obcí Panství hradu Veveří. Prostřednictvím svazku je možné
čerpat i dotace na různé projekty obcí. V loňském roce čerpala naše obec dotaci 150 000,Kč, která byla použita k částečné úhradě zateplení MŠ (výměny oken). Dále prostřednictvím
svazku je naše obec zapojena do MAS Brána Brněnska. Členské příspěvky do svazku se
počítají podle počtu obyvatel obce k 1.1.2013 (počet obyvatel naší obce byl 936 osob),
přičemž na jednoho občana činí příspěvek 25,- Kč. Celkem příspěvek do Svazku obcí
Panství hradu Veveří na rok 2013 tedy činí 23 400,- Kč. Starosta doporučil členské příspěvky
schválit.

Výsledek hlasování č. 12

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uhrazení členských příspěvků Svazku
obcí Panství hradu Veveří pro rok 2013 ve výši 23 400,- Kč.

12. Žádosti o prodej pozemků
12.1. Žádost pana Škarky
Starosta sdělil, že pan Karel Škarka požádal o prodej obecních pozemků p.č. 130 a p.č. 132
u potoka pod skalou. Jedná se o pozemky, na kterých jsou umístěny stavby bez majitele
a bez č.p. (sklep a garáž). Pozemky nelze v tomto stavu prodávat, nejprve je třeba uvést do
souladu vlastnictví pozemků a staveb, poté bude možné uvažovat o prodeji pozemků.
12.2. Žádost manželů Lysoňkových
Manželé Lysoňkovi požádali o prodej pozemku p.č. 276, který v současné době užívají
v nájemním vztahu jako zahradu. Starosta sdělil, že je třeba dodržet zákonem stanovený
postup při prodeji pozemků a po zjištění ceny pozemku znalcem vyvěsit v zákonné lhůtě
záměr obce o prodeji pozemku. Také bude třeba zjistit, zda v dané lokalitě nejsou další
zájemci o koupi pozemků. Teprve poté bude možné schválit prodej pozemku.
13. Žádosti o změnu územního plánu
13.1. Vladimír Carda a Ing. Miroslav Carda požádali o změnu územního plánu a to
zařazení pozemků p.č. 767/5 a p.č. 767/9 jako pozemky k výstavbě a parcely č. 1005/1,
1005/3 a 1005/6 jako pozemky, určené k rekreaci.
13.2. Manželé Křížovi požádali o začlenění pozemku p.č. 772/42 do intravilánového pásma,
pro výstavby rodinných domů.
13.3. Pan Tomášek požádal o začlenění pozemků p.č. 159 a p.č. 161 do pozemků pro
výstavbu rodinných domků.
13.4. Pan Franckevič Petr požádal o zařazení pozemku p.č. 1325 (767/6) do pozemků,
určených k výstavbě rodinných domků.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo si v tomto roce vytýčilo jako prvořadý úkol dokončení
poslední etapy kanalizace, nehodlá provádět souběžně i nový územní plán obce. Jsou to
administrativně náročné úkoly, které by bylo obtížné zvládnout. Proto bylo pořízení nového
územního plánu odsunuto na příští rok. Žádosti budou evidovány a budou posouzeny při
pořizování nového územního plánu.

14. Žádosti o poskytnutí příspěvku
14.1. Žádost o příspěvek na kroužek mažoretek v Říčanech
Občanské sdružení GLOTTIS Říčany požádalo o příspěvek na nákup obuvi a kostýmů pro
mažoretky. Kroužek navštěvuje 7 dětí z naší obce. Starosta navrhl přispět částkou 500,- Kč
na jedno dítě, tj. celkem 3 500,- Kč.

Výsledek hlasování č. 13

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje finanční dar Občanskému sdružení
Glotis pro koužek mažoretek ve výši 3 500,- Kč.

14.2. Žádost Martiny Brychtové - M-Aerobik
Slečna Martina Brychtová požádala o příspěvek na cestovné a pomůcky k tréningu pro MAerobik, který navštěvuje 15 dětí z naší obce. Starosta navrhl přispět částkou 500,- Kč na
jedno dítě, tj. celkem 7 500,- Kč.
Výsledek hlasování č. 14

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje finanční dar kroužku M-AEROBIK ve
výši 7 500,- Kč.
14.3. Žádost Gymnazijní společnosti Zastávka o příspěvek
Gymnazijní společnost Zastávka požádala o příspěvek na svoji činnost, spočívající v nákupu
studijních materiálů, odměňování žáků za výsledky v různých soutěžích, vydávání školního
časopisu apod. Gymnázium v Zastávce navštěvuje 9 žáků z naší obce. Starosta navrhl
přispět částkou 500,- Kč na jednoho studenta, tj. celkem 4 500,- Kč.
Výsledek hlasování č. 15

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje finanční dar Gymnazijní společnosti
Zastávka ve výši 4 500,- Kč.
14.4. Žádost Karate club Dragons Rosice
Karate club Dragons Rosice požádal o příspěvek na svoji činnost. Karate navštěvuje 7 členů
z naší obce, z toho 4 děti. Starosta navrhl přispět částkou 500,- Kč na jedno dítě, tj. celkem
2 000,- Kč.
Výsledek hlasování č. 16

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje finanční dar Karate club Dragons
Rosice ve výši 2.000,- Kč.

14.5. Babské hody
Petra Janoušková požádala o příspěvek na zapůjčení krojů při pořádání Babských hodů
v měsíci květnu 2013. Protože není známo, kolik krojů bude třeba půjčit, nelze určit výši
příspěvku. Starosta sdělil, že zastupitelstvo se touto žádostí bude zabývat až po zjištění
počtu půjčovaných krojů.

14.6. Fotbalový klub TJ Sokol Veverské Knínice
Fotbalový klub TJ Sokol Veverské Knínice požádal o příspěvek na svoji činnost ve výši cca
40 000,- Kč, které by byly použity na nákup dresů, míčů, nejnutnější opravy a údržbu areálu
hřiště. Zastupitelé navrhli poskytnutí příspěvku na nákup dresů, míčů a cvičných dresů ve
výši 20.000,- Kč. Starosta nechal o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování č. 17

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje finanční příspěvek fotbalovému klubu
TJ Sokol Veverské Knínice ve výši 20.000,- Kč na nákup dresů, míčů a cvičných dresů.
14.7. Český zahrádkářský svaz
Český zahrádkářský svaz Veverské Knínice požádal o příspěvek na zřízení přípojky
vodovodu a kanalizace a opravu moštovacího zařízení. Zastupitelé navrhli poskytnout
příspěvek ve výši 7.000,- Kč. Starosta nechal o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování č. 18

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje finanční příspěvek Českému
zahrádkářskému svazu ve výši 7.000,- Kč na opravu moštovacího zařízení a provedení
přípojek kanalizace.
15. Různé
15.1. Rezignace pana Zdeňka Kříže na funkci předsedy školského výboru a člena
školské rady
Starosta sdělil, že pan Zdeněk Kříž podal písemnou rezignaci na funkci předsedy školského
výboru a na funkci člena školské rady z osobních důvodů. Starosta navrhl, aby funkci
předsedy školského výboru vykonával pan Martin Hnlička a pan Zdeňek Kříž nadále zůstal
členem školského výboru.
Výsledek hlasování č. 19

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí do funkce předsedy školského výboru pana
Martina Hniličku a pana Zdeňka Kříže volí zastupitelstvo do funkce člena školského
výboru.
Dále starosta navrhl, aby členem školské rady byla zvolena paní Alice Macáková.
O předloženém návrhu nechal hlasovat.
Výsledek hlasování č. 20

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí do funkce člena školské rady paní Alici
Macákovou.
Starosta dále sdělil, vzhledem k tomu, že pan Martin Hnilička nahradil pana Zdeňka Kříže ve
funkci předsedy školského výboru, nemohl by řádně zastávat i funkci předsedy výboru pro

životní prostředí a člena stavebního výboru, proto na tyto funkce rezignoval. Starosta navrhl
do funkce předsedkyně výboru pro životní prostření zvolit paní Ludmilu Kačerovskou.

Výsledek hlasování č. 21

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí do funkce předsedkyně výboru pro životní
prostředí paní Ludmilu Kačerovskou.

Starosta dále navrhl doplnit člena stavebního výboru a navrhl zvolit pana Ing. Viléma
Jüttnera.
Výsledek hlasování č. 22

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí do funkce člena stavebního výboru pana
Ing. Viléma Jüttnera.

15.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v obci
Starosta podrobně seznámil přítomné se Zprávou o bezpečnostní situaci, kterou podalo
OOP Rosice.
Výsledek hlasování č. 23

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 23:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zprávu o bezpečnostní situaci v obci,
podanou OOP Rosice.
15.3. Příspěvek na JPO SDH Říčany
Starosta uvedl, že v souladu s uzavřenou smlouvou o výpomoci při zdolávání požárů,
živelných pohrom a jiných mimořádných událostí hradí naše obec část nákladů na provoz
Jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů v Říčanech. Pro rok 2013 je tato
částka stanovena pro naši obec ve výši 46 800,- Kč. Starosta doporučil tuto částku schválit.
Výsledek hlasování č. 24

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 24:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje příspěvek na činnost jednotky
požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Říčany pro rok 2013 ve výši 46 800,- Kč.
15.4 E-mail pana Lubomíra Mihuly mladšího
Starosta seznámil přítomné s obsahem e-mailové zprávy, kterou zaslal pan Lubomír Mihula
mladší.

16. Diskuze
16.1. V diskuzi vystoupila paní Jana Šancová s dotazem, zda se bude v letošním roce
realizovat výměna lamp veřejného osvětlení a dále zda je možné přidat světlo veřejného
osvětlení na sloup vedle branky jejího domu.
Starosta k tomu sdělil, že prozatím došlo k výměně nefunkčních světel veřejného osvětlení
a rozsáhlejší výměnu bude z důvodu vysokých nákladů vhodnější provést v případě získání
dotace. Možnost přidání lampy veřejného osvětlení na uvedený sloup bude prověřena na
místě.
16.2. Paní Hana Cardová se dotázala, zda je v plánu oprava a zpevnění hlavních cest na
hřbitově.
Starosta uvedl, že v tomto roce je plánována pouze nezbytná údržba a zpevnění cest na
hřbitově.
16.3. Paní Hana Cardová se dále dotázala na příčiny rezignace ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Veverské Knínice.
K tomu starosta sdělil, že bývalá paní ředitelka Mgr. Kroutilová rezignovala na funkci
ředitelky ze zdravotních důvodů a v současné době je vyhlášen konkurz. Termín pro podání
přihlášek je 18.3.2013 do 12 hodin. Dne 22.3.2013 se uskuteční otevírání obálek
s nabídkami a dne 10.4.2013 bude pravděpodobně probíhat konkurzní řízení.
16.4. Další dotaz paní Cardové se týkal úpravy návsi.
Starosta k tomu uvedl, že úpravám návsi brání to, že část pozemků není ve vlastnictví obce.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,45 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Zpráva o výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků Obce Veverské Knínice
za rok 2012
3) Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Veverské
Knínice za rok 2012
4) Rozpočtové opatření č. 8/2012
Zápis byl vyhotoven dne: 22.3.2012
Zapisovatel: Ludmila Kačerovská

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

