OBEC VEVERSKÉ KNÍNICE
Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice

Zápis
z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce
Veverské Knínice č. 4/2014, konaného dne 5.11.2014.

Dosavadní starosta obce (dále jako předsedající) přivítal přítomné na ustavujícím veřejném
zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice a zahájil zasedání v 19:05 hodin.
Při prezentaci byla nově zvoleným členům zastupitelstva předána osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle ust. § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění.
Předsedající oznámil, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo v souladu s § 91,
odst. 1 zákona 128/2000Sb., o obcích v platném znění do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta uplynula dne 24.10.2014,
žádný návrh podán nebyl. Informace o konání ustavujícího zasedání bylo vyvěšeno v
zákonné lhůtě 7 dní od 29.10.2014 do 5.11.2014 na úřední desce a elektronické tabuli, dále
bylo, zveřejněno na webových stránkách obce, rozeslány e-maily a písemné pozvánky.
Konání zasedání bylo také vyhlášeno místním rozhlasem.
Dle prezenční listiny předsedající konstatoval, že přítomno je 9 členů nově zvoleného
zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Poté vyzval nově zvolené členy zastupitelstva obce ke složení slibu ve smyslu ustanovení §
69, odst. 2 zákona o obcích. Upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složení
slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu ve smyslu ust. § 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
v platném znění.
Poté přečetl text slibu
Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Veverské Knínice a jejích občanů a řídit se
Ústavou a zákony České republiky.
a vyzval jednotlivé členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
podpisem na podpisovém archu. Předsedající složil slib společně s ostatními členy
zastupitelstva.
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Po složení slibu nově zvolených zastupitelů předsedající uvedl, že zápis z minulého
zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen určenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny
žádné námitky. Zápis byl předložen k nahlédnutí.

Poté přítomné seznámil, jak jsou nebo byly vyřešeny připomínky občanů z minulé diskuze:
14.1. Starosta informoval přítomné o vybudování kompostárny v areálu ZD Veveří firmou
KTS, kam bude obec svážet bioodpad. Firmě KTS byla zamítnuta dotace na techniku a
vyskytly se ještě další problémy s vynětím z půdního fondu, proto bude zahájení
provozu odloženo. Obec již vozidlo na svoz bioodpadu vlastní a ve sběrném dvoře
jsou již umístěny kontejnery k ukládání bioodpadu.
14.2. Starosta vysvětlil přítomným, že v letošním roce se již nebude zahajovat výstavba
kanalizace z toho důvodu, že obci se nepodařilo zajistit dotaci. Dotace budou vyhlášeny
v příštím roce a vzhledem k tomu, že obec je již majitelem pozemků, má připravenu novou
projektovou dokumentaci a bude mít i stavební povolení, může po schválení dotace okamžitě
začít s výstavbou. Ve spolupráci s firmou ProVenkov nyní připravujeme žádost o dotaci
z fondu ministerstva zemědělství. Toto bude jedním z bodů dnešního programu.
14.3. Starosta sdělil, že zastupitelstvo se dosud nedohodlo na umístění radaru na okraji
obce. Starosta objednal vyhotovení statistiky průjezdů, kdy byly měřeny rychlosti
projíždějících vozidel v průběhu 14 dnů. Výsledkem byla průměrná rychlost vozidel 57 km/h.
kdy bylo velké množství vozidel s rychlostí kolem 20 km/h. Tím je výsledná průměrná
rychlost snížená a obci bylo doporučeno, umístění radaru na vjezd do obce. Na webových
stránkách obce je umístěna anketa k názorům občanů na umístění radaru.
14.4. Starosta vysvětlil, že důvodem, proč nelze prozatím vybudovat chodník od kostela ke
hřbitovu je skutečnost, že pozemky nejsou v majetku obce. Stejně je to i s vozovkou ke
koupališti. Předběžně bylo jednáno s p. Krejčím o možnostech vybudování vozovky a
chodníků. Jednání budou pokračovat.
Pan Franckevič vznesl připomínku, proč řešíme každé povolení a koho jsou uvedené
pozemky. Starosta uvedl, že obec musí postupovat podle zákona a v současné době již
nelze ignorovat vlastnictví nemovitostí.
14.5. Pan Vetrák se zeptal, kdo vlastní silnici na Říčany a jaké jsou možnosti její opravy.
Starosta uvedl, že vozovka je většinou na pozemcích obce a ve věci opravy povrchu má
obec smlouvu s firmou B.F.C.W. Logistic, která jim bude připomenuta a bude dohodnuta
případná oprava. V této věci následovala diskuze občanů o způsobu a termínu opravy.
14.6. Pan Janda se zeptal, kdy se bude rušit most do Říčan.
Pan Carda odpověděl, že most bude při rekonstrukci D-l zbořen a znovu postaven.
Následovala diskuze o dalších dálničních mostech.
14.7. Pan Franckevič upozornil na kupu zeminy u skladu B.F.C.W. Logistic. Starosta
odpověděl, že zemina je na soukromém pozemku.
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14.8. Paní Šancová upozornila na skládku u potoka, která narůstá a na druhé straně potoka
se navršila zemina. Kdo to povolil? Starosta odpověděl, že pozemky kolem potoka jsou ve
vlastnictví státu a Povodí Moravy má záměr, vybudovat kolem potoka biokoridor. Skládka je
zřejmě dílem nezodpovědných občanů obce, kterou nikdo nepovolil. Starosta dále upozornil,
že Povodí Moravy provádí kontroly čistoty vody v místním potoce.
14.9. Pan Franckevič poukázal na zeminu z potoka za Konečnými. Starosta uvedl, že Povodí
Moravy přislíbilo vyčištění potoka v celé jeho délce, kterou dosud neudělali. K věci
následovala bohatá diskuze.
14.10. Pan Bílek upozornil na rychlost vozidel ve středu obce a navrhoval umístění radaru do
obce. Starosta sdělil, že důležitější je radar na vjezdu do obce, kde je situace nepřehledná a
ani na tom se zastupitelé dosud neshodli.
14.11. Pan Franckevič se dotázal na odkup pozemků ve dvoře od paní Smutné a od pana
Cardy. Starosta odpověděl, že nebylo dosaženo dohody s panem Cardou z důvodu, že pan
Carda požaduje nájemné za tři roky zpět ve výši asi 2.300,- Kč ročně na rozdíl od určení
ceny přiměřeného nájmu soudním znalcem jako ceny místně a časově obvyklé ve výši 500,Kč za rok. Pan Franckevič navrhl koupit pozemky od paní Smutné, která nájem nepožaduje
a panu Cardovi zaplatit co požaduje. Starosta odpověděl, že obec musí postupovat v mezích
zákona a zvýšení ceny nájemného proti znaleckém posudku je třeba zdůvodnit. Důvodem
není prospěch prodávajícího. Vyplacení rozdílných částek jednotlivým prodávajícím by bylo
přinejmenším neslušné.
14.12. Paní Hana Cardová poukázala na parkování vozidel u hospody U Osady, zejména
pak kamionu, který brání ve výhledu řidičům a u Matouškových, kde je jen těžko možné se
vyhnout s autobusem. Starosta odpověděl, že tato věc patří do kompetence policie,
upozornit ji může každý občan.
14.13. Paní Dufková se zeptala, kdy budou volby do zastupitelstev obcí a zda jsou již podány
kandidátky. Starosta odpověděl, že volby proběhnou ve dnech 10. a 11. října a podány jsou
dvě kandidátky. Jména kandidátů zatím nejsou zveřejněna, každá kandidátka má 9
kandidátů.
Po seznámení s připomínkami z minulého veřejného zasedání předsedající přistoupil ke
schválení programu.

1. Schválení programu:
1. Schválení programu
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
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4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
6. Zřízení dalších výborů a volba jejich předsedů a členů
7. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR- Sběr a svoz biologicky
rozložitelného odpadu ve Veverských Knínicích
8. Žádost o dotaci na budování kanalizace
9. Smlouva o zřízení věcného břemene
10. Žádosti občanů
11. Různé
12. Diskuze
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo hlasovalo ke každému navrhovanému bodu
samostatně a dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje program veřejného zasedání
zastupitelstva a o každém navrhovaném bodu programu bude hlasovat samostatně.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu paní Ludmilu Kačerovskou a pana Zdeňka Kříže,
jako zapisovatelku paní Ludmilu Krčálovou.
Před hlasováním dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí ověřovatele zápisu paní Ludmilu
Kačerovskou a pana Zdeňka Kříže, zapisovatelku paní Ludmilu Krčálovou.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti
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0

Zdržel se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Volba starosty a místostarosty
a) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích).
Předsedající navrhl ponechat současný stav, kdy dlouhodobě uvolněn bude pouze starosta
obce, ostatní členové zastupitelstva budou vykonávat funkce jako neuvolněni.
Před hlasováním dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice v souladu s § 84, odst. 2, písm. k zákona o
obcích určuje, že dlouhodobě uvolněn bude člen zastupitelstva pro výkon funkce
starosty obce, ostatní členové zastupitelstva budou vykonávat funkce jako
neuvolněni.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající uvedl, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním a změnu hlasování musí stanovit zastupitelstvo. Poté
vyzval zastupitele, zda někdo navrhuje jiný, než veřejný způsob hlasování. Nebyl podán
žádný návrh.
c) volba starosty
Předsedající vyzval tedy členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty.
Pan Zdeněk Kříž poděkoval občanům za podporu ve volbách a navrhl zvolit do funkce
starosty pana Oldřicha Matyáše.
Předsedající před hlasováním dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí starostou obce Veverské Knínice pana
Bc. Oldřicha Matyáše.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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Zdržel se 1

Zvolený starosta pan Oldřich Matyáš poděkoval občanům za podporu ve volbách a členům
zastupitelstva za zvolení do funkce starosty obce.
d) volba místostarosty
Starosta navrhl do funkce místostarosty zvolit pana Zdeňka Kříže .
Starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí místostarostou obce Veverské Knínice
pana Mgr. Zdeňka Kříže Ph.D.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

1

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Starosta uvedl, že funkční období finančního a kontrolního výboru předchozího zastupitelstva
zaniklo společně se zánikem původního zastupitelstva a je povinnosti dle ustanovení § 117
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích zřídit finanční a kontrolní výbor.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o
obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona
o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, předsedou výboru
může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo
finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a
účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výbor
Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z
nich bude mít podle předběžné dohody členů zastupitelstva tři členy.
Starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba
výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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b) Volba předsedy finančního výboru
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru.
Člen zastupitelstva Martin Hnilička navrhl zvolit do funkce předsedkyně finančního výboru
paní Magdu Jelínkovou.
Starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí předsedkyní finančního výboru paní Magdu
Jelínkovou.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti 0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Starosta navrhl zvolit do funkce předsedkyně kontrolního výboru paní Alici Macákovou.
Starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí předsedou kontrolního výboru paní Alici
Macákovou.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
d) Volba členů finančního výboru:
Starosta navrhl zvolit za členky finančního výboru paní Ing. Hanu Cardovou a paní Alici
Macákovou.
Starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí členkami finančního výboru paní Ing. Hanu
Cardovou a paní Alici Macákovou.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
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1

e) Volba členů kontrolního výboru:
Starosta navrhl zvolit za členy kontrolního výboru pana Ing. Františka Kozlíčka a pana Bc.
Zdeňka Béma.
Starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí členy kontrolního výboru pana Ing.
Františka Kozlíčka a pana Bc. Zdeňka Béma.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

5.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

Starosta oznámil, že závisí zcela na rozhodnutí zastupitelstva obce, zda a v jaké výši bude
poskytovat měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a za výkon funkcí. Členové
zastupitelstva se na předběžném jednání dohodli, že odměny neuvolněným členům budou
vypláceny od 1.1.2015. Výše odměn bude stanovena na příštím veřejném zasedání, které se
bude konat v prosinci tohoto roku.
Starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje, aby za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva byla vyplácena odměna od 1.1.2015, přičemž výše odměn bude
stanovena na příštím veřejném zasedání.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

1

Zdrželi se

1

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
6. Zřízení dalších výborů a volba jejich předsedů a členů.
Starosta navrhl zřídit kulturní výbor a jako jeho předsedu navrhl pana Ing. Sávu Buršíka.
Před hlasováním dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice zřizuje kulturní výbor a volí předsedou
kulturního výboru pana Ing. Sávu Buršíka.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0
Zdrželi se
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1

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Starosta navrhl členy kulturního výboru pana Mgr. Martina Hniličku a pana Petra Ševčíka
Před hlasováním dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí členy kulturního výboru pana Mgr. Martina
Hniličku a pana Petra Ševčíka.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 13 bylo schváleno
Starosta dále navrhl zřídit stavební výbor a jako jeho předsedu navrhl pana Ing. Františka
Kozlíčka. Před hlasováním dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice zřizuje stavební výbor a volí předsedou
stavebního výboru pana Ing. Františka Kozlíčka.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Starosta navrhl členy stavebního výboru pana Bc. Oldřicha Matyáše a pana Michala Dese.
Před hlasováním dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí členy stavebního výboru pana Bc. Oldřicha
Matyáše a pana Michala Dese.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 15 bylo schváleno
Starosta dále navrhl zřídit výbor pro životní prostředí a jako předsedu paní Ing. Ludmilu
Kačerovskou Před hlasováním dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice zřizuje výbor pro životní prostředí a volí
předsedkyní výboru pro životní prostředí paní Ing. Ludmilu Kačerovskou.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

1

Usnesení č. 16 bylo schváleno
Starosta dále navrhl jako členy výboru pro životní prostředí pana Bc. Zdeňka Béma a pana
Tomáše Kučeru Před hlasováním dal možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí členy výboru pro životní prostředí pana Bc.
Zdeňka Béma a pan Tomáše Kučeru.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 17 bylo schváleno
Starosta uvedl, že je třeba z členů zastupitelstva obce delegovat dva zástupce do školské
rady a navrhl pana Mgr. Zdeňku Jírovou a Mgr. Martina Hniličku. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí zástupce do školské rady paní Mgr. Zdeňku
Jírovou a Mgr. Martina Hniličku.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

2

Usnesení č. 18 bylo schváleno
7. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR- Sběr a svoz biologicky rozložitelného
odpadu ve Veverských Knínicích.
Starosta sdělil, že obec podala v letošním roce žádost o poskytnutí podpory na sběr a svoz
biologicky rozložitého odpadu, která byla schválena. Od 10.10.2014 již obec vlastní svozové
vozidlo Bonetti a čtyři kontejnery na bioodpad. V současné době jsou dva umístěny ve
sběrném dvoře, kam je možné přivážet i bioodpad. Nyní je ještě třeba, aby starosta podepsal
smlouvu se SFŽP o poskytnutí dotace, která však musí být schválena zastupitelstvem obce.
Zastupitelé byli se smlouvou seznámeni, doporučuji smlouvu schválit.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo, proto bylo přistoupeno k hlasování.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje smlouvu č. 14179124 o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a pověřuje
starostu obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Paní Šancová se po hlasování dotázala, jaká bude výše dotace. Starosta odpověděl, že
dotace bude ve výši asi 2 150 000,-Kč. Poté přešel k dalšímu bodu programu.

8. Žádost o dotaci na budování kanalizace.
Starosta uvedl, že ve spolupráci s firmou ProVenkov bylo zjištěno, že je již nyní možné
požádat o dotaci na dokončení splaškové kanalizace a modernizaci ČOV z prostředků
Ministerstva zemědělství ve výši 60 %. Firma ProVenkov nabízí zpracování žádosti a
administrace dotace ve třech etapách.
1. Žádost o zařazení do Seznamu akcí Programu. V případě kladného výsledku – zařazení
do Seznamu, bude následně vypracována:
2. Žádost o podporu a poté:
3. Žádost o registraci.
Cenová nabídka:
Pro bod 1 až v případě zařazení akce do Seznamu – 10.000,- Kč včetně DPH
Pro bod 2 – 10.000,- Kč včetně DPH
Pro bod 3 – 5.000,- Kč včetně DPH
Současně firma nabízí administraci výběrového řízení pro dodavatele splaškové kanalizace
– cenová nabídka do 15.000,- Kč včetně DPH.
Starosta navrhl schválit podání žádosti o dotaci a spolupráci s firmou ProVenkov , spol. s.r,o.
Paní Kačerovská uvedla, že je nutné prověřit, zda existuje možnost, že by uvedená dotace
byla sloučena s dotací JMK. Starosta pověřil paní Kačerovskou, aby tuto možnost prověřila a
uvedl, že pokud taková možnost existuje obec to přivítá.
Paní Alice Macáková se dotázala, zda nebude vhodné požádat JMK raději o dotaci na
budování chodníků. Paní Kačerovská uvedla, že dotace spolu nesouvisí a že lze požádat o
obě dotace současně.
Před hlasováním dal starosta možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje spolupráci s firmou ProVenkov, spol.
s.r.o. ve věci žádosti o dotaci Ministerstva zemědělství na dokončení splaškové
kanalizace a technického zhodnocení ČOV a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy s firmou ProVenkov, spol. s.r.o. příslušných dokladů k žádosti o poskytnutí
dotace a následného výběrového řízení na dodavatele stavby. Současně
zastupitelstvo pověřuje Ing. Kačerovskou ke zjištění, zda je možné dotaci rozšířit o
dotaci z JMK
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

9. Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta uvedl, že firma YPM Service, s.r.o. Moravské Knínice předložila návrh na uzavření
smlouvy o zřízení práva, odpovídajícímu věcnému břemenu. Jedná se o nadzemní vedení
NN a stavbu pod názvem V.Kninice,rozš.NNk, Horká, pč. 300. na pozemcích p.č. 124,
235/12 a 295/4 v k.ú. Veverské Knínice Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč.
Před hlasováním dal starosta možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy č.
NM014330029158/001 o zřízení věcného břemene na parcelách p.č. 124, 235/12 a 295/4
v k.ú Veverské Knínice, zapsaných na LV č. 10001, ke stavbě s názvem „V.Kninice,
rozš.NNk, Horká, pč.300“, z důvodu umístění nadzemního vedení NN za jednorázovou
úplatu 1.000,- Kč. (bez DPH).
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 21 bylo schváleno.
10.

Žádosti občanů
10.1.

Žádost pana Františka Cardy

Starosta uvedl že pan František Carda opětovně podal žádost o prodej pozemku p.č. 63
v k.ú. Veverské Knínice o výměře 194 m2 s tím, že tento pozemek má vazbu k domu č.p. 41
a užívali ho již jeho rodiče. Zastupitelé se na své pracovní schůzce zabývali otázkou prodeje
tohoto pozemku a došli k názoru, že tento pozemek není vhodné prodávat a lze ho využít
například pro potřeby školy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice neschvaluje záměr prodat pozemek p.č. 63 v k.ú
Veverské Knínice.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 22 bylo schváleno.

10.2.

Žádost pana Packa

Starosta uvedl, že pan František Pacek požádal o pronájem části pozemku p.č. 173/1 v k.ú.
Veverské Knínice v délce 19,5 m a šířce 3,5 m , sousedící s pozemkem p.č. 172/2 v jeho
vlastnictví. Zastupitelé se na pracovní schůzce shodli, že k pronájmu uvedené části pozemku
nemají žádné námitky, proto starosta navrhl schválit vyvěšení záměru pronajmout uvedenou
část pozemku.
Před hlasováním dal starosta možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č.
173/1 v k.ú. Veverské Knínice v délce 19,5 m a šířce 3,5 m, v sousedství pozemku p.č.
172/1 v k.ú. Veverské Knínice a pověřuje starostu obce k vyvěšení záměru v zákonem
stanovené lhůtě na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 23 bylo schváleno.

10.3.

Žádost paní Lenky Ševčíkové.

Paní Lenka Ševčíková požádala o prominutí plateb za stočné z důvodu vysokých nákladů na
zbudování přečerpávací stanice. K žádosti jsou doloženy faktury na materiál s náklady ve
výši téměř 42.000,- Kč. Nejsou doloženy náklady na opravu chodníku, který se bude
realizovat později a náklady na práci, jelikož stavba byla provedena svépomocí. Zastupitelé
se na pracovní schůzce touto otázkou zabývali a vzhledem k počtu osob bydlících v domě
navrhují za přiměřené osvobození od poplatků za stočné na dobu 5 let. Starosta navrhl tuto
dobu osvobození od poplatků za stočné schválit.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Paní Šancová uvedla, že kanalizace byla vybudována od r. 2006 a termín pro osvobození by
se měl počítat od tohoto data. Starosta odpověděl, že v případě schvalování poskytnutí úlev
v minulosti nebylo přihlíženo k datu vybudování kanalizace a vzhledem k tomu, že by došlo
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k znevýhodnění občanů vlivem změny pravidel, je nutné pokračovat v již zavedeném
systému.
Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo, proto starosta přistoupil k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje osvobození domu p. Lenky Ševčíkové
č.p. 264 od placení poplatků za odvádění a čištění odpadních vod na dobu 5 let , do
31.12.2019.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 24 bylo schváleno.

11.

Různé:
11.1.

Rozpočtové opatření č. 5

Starosta vyzval účetní obce p. Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatření č.
5 ze dne 30.9.2014.
Paní účetní seznámila přítomné s provedenými změnami v příslušném rozpočtovém opatření
č. 5/2014
Před hlasováním dal starosta možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 25 bylo schváleno.

11.2.

Rozpočtové opatření č. 6

Starosta vyzval účetní obce p. Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatření č.
6 ze dne 31.10.2014.
Paní účetní seznámila přítomné s provedenými změnami v příslušném rozpočtovém opatření
č. 6/2014
Před hlasováním dal starosta možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014
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Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 26 bylo schváleno.

11.3.

Záměr pronajmout byt.

Starosta uvedl, že 31.12.2014 končí doba pronájmu bytu v přízemí budovy obecního úřadu a
proto jako každý rok je třeba znovu schválit záměr pronajmout tento byt. Zastupitelé byli
seznámení a proto starosta navrhl schválit záměr pronajmout byt na další kalendářní rok.
Před hlasováním dal starosta možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje záměr pronajmout byt v přízemí
budovy obecního úřadu a pověřuje starostu obce, aby v zákonné lhůtě vyvěsil
uvedený záměr na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 27 bylo schváleno.

11.4.

Převod sokolovny do vlastnictví obce

Starosta uvedl, že dne 16.10.2014 byl na KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Brno-venkov podán návrh na vklad společně s darovací smlouvou o bezplatném převodu
sokolovny a příslušných pozemků do majetku obce. Změna bývá zpravidla provedena do
jednoho měsíce s účinností ode dne vkladu. Vzhledem k tomu, že budou nadále v budově
sokolovny probíhat různé sportovní a kulturní akce navrhl starosta, aby finanční výbor
společně se starostou a místostarostou provedli kalkulaci přiměřeného nájemného a
poplatků za energie, které budou při pronájmu účtovány nájemcům. Do doby schválení
těchto poplatků navrhl starosta užívat výši poplatků, zavedených TJ Sokol.
Před hlasováním dal starosta možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice pověřuje finanční výbor, starostu a
místostarostu obce ke zpracování kalkulace přiměřeného nájemného a poplatků za
energie při pronájmu sokolovny a příslušenství jiným subjektům a tuto kalkulaci
předložit ke schválení na příštím veřejném zasedání zastupitelstva obce.
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Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 28 bylo schváleno.

11.5.

Žádost o financování pronájmu tělocvičny v ZŠ.

Paní Vašková požádala dnešního dne obec o financování pronájmu tělocvičny v ZŠ, kde
nacvičuje 8 žen do května příštího roku skladbu „Pro radost“ se kterou budou reprezentovat
obec v rámci akce „Sokolské Brno“ v červnu příštího roku a oslav 70. výročí osvobození
v Plzni. Starosta navrhl, aby v rámci této akce byly platby nájmu tělocvičny uvedené skupině
obcí propláceny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Pan Kříž uvedl, že nelze poskytovat tělocvičnu bezplatně a seznámil přítomné s postupem
při kalkulaci nájmu.
Paní Kačerovská uvedla, že by bylo vhodné iniciativu těchto žen podpořit.
Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo, proto starosta přistoupil k hlasování.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje, aby skupině žen, nacvičujících
v tělocvičně ZŠ v rámci akce „Sokolské Brno“ bylo do května roku 2015 obcí
propláceno nájemné za užívání tělocvičny.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 29 bylo schváleno.

11.6.

Zpráva o výsledku následné veřejnosprávní kontroly příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Veverské Knínice – informace

Starosta požádal paní Magdu Jelínkovou o podání zprávy o provedené kontrole.
Paní Jelínková informovala přítomné o výsledku provedené kontroly.

12. Diskuze:
12.1.

Paní Šancová popřála zastupitelstvu, aby se jim dařilo lépe, než v předchozích
čtyřech letech, upozornila, že na seniory v naší obci bylo zapomenuto a zeptala
se, zda by nebylo vhodné založit výbor pro styk s občany a seniory.
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Starosta uvedl, že není třeba zřizovat výbory, styk s veřejností je zajištěn
provozem obecního úřadu a na seniory zapomenuto nebylo. Byly pro ně
pořádány kurzy, přednášky, byla jim dána možnost bezplatně využívat místnost
na OÚ. Dále uvedl, že je třeba, aby senioři přišli sami s požadavky, a obec je ráda
podpoří. Pan Hnilička podpořil tento názor a uvedl, že mu chybí komunikace
směrem k orgánům obce, že je všechno ponecháváno na zastupitelích. Paní
Kačerovská uvedla, že spolek zahrádkářů provozuje tzv. Klub seniorů, který
pořádá výlety a různé jiné akce. Starosta se zeptal, zda jsou s akcemi
seznamováni i ostatní občané. Paní Kačerovská odpověděla, že akce jsou
organizovány v rámci spolku zahrádkářů i pro nečleny. Výdaje spojené s akcemi
jsou hrazeny z prostředků spolku, případně se účastníci na nich podílí. Paní
Macáková uvedla, že by bylo vhodné informovat i ostatní občany. Starosta uvedl,
že obec určitě podpoří akce seniorů například zajištěním dopravy apod.
Paní Šancová se zeptala na možnost vysazení lípy někde v obci. Paní
Kačerovská uvedla, že lípu chtějí vysázet zahrádkáři k výročí 17. listopadu. Poté
nastala bohatá diskuze ohledně vhodného místa. Bylo dohodnuto, že místo bude
definitivně určeno v pondělí při schůzce zahrádkářů a starosty.
12.2.

Paní Cardová se zeptala, jak pokračuje dostavba jídelny v ZŠ. Starosta uvedl, že
školní jídelnu již převzal a uvedl termín kolaudace 13.11.2014. Pan Kříž popsal
přítomným průběh stavby a pozval občany na „den otevřených dveří“, který se
bude konat při předání stavby obcí do užívání škole. Škola připraví historickou
výstavu.

12.3.

Pan Hnilička se dotázal, proč se stavěla jídelna. Uvedl, že původní důvod,
nedostatečná kapacita jídelny pominul vzhledem k tomu, že v současné době
odchází ze školy 6 dětí a na základě informací od rodičů, kteří na zasedání
nejsou přítomni se dotázal, zda v odchodu dětí není skrytý nějaký jiný důvod.

12.4.

Pan Kříž odpověděl, co bylo příčinou odchodu dětí ze školy, a uvedl, že některé
děti odešly v důsledku stěhování, některým dětem nevyhovuje dvoutřídka a že ve
škole dětem poskytují kvalitní výuku a dělají vše, co je v jejich silách. Žádný jiný
důvod v odchodech dětí nespatřuje. Uvedl, že kapacita jídelny se nyní
nenavyšuje.

12.5.

Pan Bém se dotázal, na čem ztroskotalo sázení stromů na Oulehlích. Starosta
uvedl, že není připraven pozemek a nenašel se vhodný termín. Pracovníci OÚ
odstraňují keře u vozovky. Pan Bém uvedl, že proti odstraňování keřů bude
protestovat, protože si nemají kde odpočinout ptáci. Starosta uvedl, že není
vhodné vysazovat stromy do keřů a pro ptáky je v okolí dost jiných keřů. Poté se
rozvinula bohatá diskuze.

12.6.

Paní Macáková pozvala přítomné na rozsvěcení vánočního stromu před OÚ, dne
30.11.2014 v 18:00 hodin.

12.7.

Paní Drápalová se zeptala na „věčnou cisternu“ u obchodu. Starosta uvedl, že
s panem Kokoliou již hovořil, ale cisterna dosud není odstraněna. Podle platné
vyhlášky obce bude tedy nutné přistoupit k vyměření poplatku za zábor místa.
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12.8.

Paní Křížová Olga se zeptala pana Hniličky, jak reagoval na připomínky rodičů,
zda je ohledně problémů ve škole pozval na zasedání nebo do školy. Pan
Hnilička odpověděl, že rodiče pozval na veřejné zasedání, kde by mohli svoje
připomínky přednést. Paní Křížová se dotázala, zda má chápat dotaz pana
Hniličky jako kritiku, nebo zda se pan Hnilička staví na stranu školy. Pan Hnilička
odpověděl, že ti, kteří měli připomínky, se nedostavili, proto považoval za nutné
alespoň se dotázat, proč děti odcházejí ze školy. S výstavbou jídelny samozřejmě
souhlasí, odpověď, kterou dostal, mu postačí a dotaz nebyl myšlen jako kritika
školy, ale jako dotaz na zjištění stavu. Paní Škvařilová se zeptala pana Hniličky,
jak je spokojen jako rodič, který má děti v ZŠ. Pan Hnilička odpověděl, že to
nebude tady hodnotit. Paní Jelínková uvedla, že to na veřejné zasedání nepatří.
Dále se na uvedené téma rozvinula bohatá diskuze. Na závěr pan Kříž pozval
přítomné na divadelní představení dětí zdejší školy a poděkoval za podporu obce.

Vzhledem k tomu, že už nebyly další dotazy ani připomínky starosta poděkoval
přítomným za účast, popřál všem hezký zbytek večera a ukončil veřejné zasedání.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
4) Informace, zda byl podán návrh soudu na neplatnost voleb.
Zápis byl vyhotoven dne: 10. 11. 2014
Zapisovatelka: Ludmila Krčálová

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