Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 3/2014,
konaného dne 28. 8. 2014
I. Technický bod
Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19,05 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 písemné pozvánky a e-maily. Konání zasedání
bylo také vyhlášeno místním rozhlasem.
Starosta konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno šest členů zastupitelstva, paní
Ludmila Kačerovská se omluvila, pan Sáva Buršík a pan Zdeněk Zounek se nedostavili.
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta dále sdělil, že usnesení z minulého zasedání zastupitelstva bylo řádně ověřeno
určenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. Zápis starosta předložil
účastníkům zasedání k nahlédnutí.

Starosta seznámil přítomné s řešením připomínek občanů z diskuze minulého zasedání
zastupitelstva konaného dne 29.5.2014.
13.1 Informace týkající se vybudování další etapy kanalizace obce.
Starosta sdělil, že projektová dokumentace je hotová, nemáme ji však zatím k dispozici.
Podle předběžné informace z Krajského úřadu Jmk žádost o dotaci můžeme podat, avšak
vzhledem k velkému počtu již přijatých žádostí není velká naděje, že bude naše žádost
kladně vyřízena. Dále uvedl, že je nyní na zastupitelích, zda rozhodnou, že alespoň část
kanalizace bude do doby než bude možné požádat o dotaci z jiného zdroje budována
z vlastních prostředků.
Ve věci starosta dále sdělil, že navštívil s p. Ing. Sládkem příslušného pracovníka na
JMK. Jednáním bylo zjištěno, že obec sice může podat žádost o dotaci, je však nižší a je jen
jen malá pravděpodobnost, že dotace bude schválena a pokud ano, bylo by to stejně v roce
2015. Proto bude rozumnější vyčkat na vypsání výzvy v r. 2015 a využít dotací EU ve výši
až 90%.
13.2 Pan Bílek uvedl, že vykácené stromy na obecním pozemku před jejich domem vysázeli
před lety rodiče manželky. Vykácení stromů proběhlo po dohodě s panem starostou. Pan
Bílek uvedl, že kácení provedl na svoje náklady.
13.3 Pan Bílek navrhl, zda by mohla být zřízena v Chaloupkách jednosměrka.
Návrh podpořila paní Cardová Jarmila, doporučila výjezd směrem nahoru k placu, neboť při
výjezdu spodem je špatný rozhled.
Starosta k tomu sdělil, že bude nutné vyžádat vyjádření dopravního inženýra.
Starosta sdělil, že připomínka ještě nebyla řešena, starosta pouze předběžně kontaktoval
dopravního inženýra s tím, že po skončení dovolených bude dohodnut termín schůzky k
řešení tohoto problému.
13.4 Paní Ing. Cardová Hana se dotázala, jak pokračuje převod sokolovny na obec.
Starosta sdělil, že smlouva byla po úpravách souvisejících s novým občanským zákoníkem
zaslána na Župu Jana Máchala a odtud bude předána České obci sokolské v Praze.
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Starosta doplnil, že smlouva byla doručena zpět obci s malými úpravami, se kterými
zastupitelé souhlasili . Smlouvu jsme podepsali, ověřili podpisy a zaslali znovu na ČOS s tím,
že bude podepsána ještě jejími zástupci a předána na katastr k provedení převodu.
13.5 Paní Ing. Cardová Hana upozornila na problém se studnou na hřbitově. Pumpa od
začátku jara nefunguje.
Starosta sdělil, že oprava studny je již objednána.
Uvedl, že po problémech s opravou je již pumpa opravdu v pořádku.
13.6 Pan Morávek upozornil, že u garáží chybí poklop u dešťové kanalizace.
Starosta sdělil, že pan Vítek to již opravoval, ale bude potřeba opravu znovu zajistit.

II. Program veřejného zasedání zastupitelstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu
Určení zapisovatele
Určení ověřovatelů
Rozpočtová opatření 1-4/2014
Prodej a pronájem pozemků
Smlouva o zemědělském pachtu
Smlouva s firmou Via Alta a.s. o administraci dotace na svozové vozidlo pro svoz
bioodpadu
8. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu Rosice na období
2015-2020
9. Různé
10. 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.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje program veřejného zasedání
zastupitelstva a o každém navrhovaném bodu programu bude hlasovat samostatně.
Výsledek hlasování č. 1

Pro - 6

Proti - 0

Zdržel se - 0

2. Určení zapisovatele
Starosta navrhl, aby zapisovatelkou dnešního veřejného zasedání zastupitelstva byla paní
Alice Macáková. Návrh byl bez připomínek, proto bylo přistoupeno k hlasování.
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Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zapisovatelkou paní Alici Macákovou.
Výsledek hlasování č. 2

Pro - 6

Proti - 0

Zdržel se - 0

3. Určení ověřovatelů
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu pana Martina Hniličku a pana Vítězslava Cardu.
Členové zastupitelstva neměli k návrhu připomínky, proto dal starosta hlasovat o návrhu
ověřovatelů zápisu.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ověřovatele zápisu pana Martina
Hniličku a pana Vítězslava Cardu.
Výsledek hlasování č. 3

Pro - 6

Proti - 0

Zdržel se 0

4. Rozpočtové opatření č. 1 - 4/2014
4.1. Rozpočtové opatření č. 1/2014
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2014 ze dne 31.3.2014, kterým
došlo k navýšení rozpočtu o státní příděl z JMK na správu OÚ 500,- Kč a snížení o finanční
dar pro hasiče ve výši 30.000,- Kč, schválený zastupitelstvem
Nebyly další připomínky nebo dotazy a bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014.
Výsledek hlasování č. 4

Pro - 6

Proti - 0

Zdržel se - 0

4.2. Rozpočtové opatření č. 2/2014

Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2014 ze dne 31.5.2014, kterým
došlo k navýšení rozpočtu o částku 25.000,- Kč z pokuty, kterou dostalo ZD Veveří za
neoprávněný odběr podzemních vod, navýšení o dotaci na volby 19.500,- Kč, navýšení o
dotaci z ÚP 66.000,- Kč na VPP a navýšení o 198.400,- Kč dotace EU peníze školám přeúčtováno ZŠ.
V 19:15 hodin se dostavil zastupitel, pan Sáva Buršík
Nebyly další připomínky nebo dotazy a bylo přistoupeno k hlasování.
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Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014.
Výsledek hlasování č. 5

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

4.3. Rozpočtové opatření č. 3/2014

Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2014 ze dne 30.6.2014, kterým
došlo k přeúčtování částky 142.000,-Kč , platby firmě Via Alta a.s. která byla původně
vedena na paragrafu Ostatní záležitosti pozemních komunikací, nově je vedena na paragrafu
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený. Rozpočet není navyšován ani
snižován. Nebyly další připomínky nebo dotazy a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č.3 /2014.
Výsledek hlasování č. 6

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

4.4. Rozpočtové opatření č. 4/2014

Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2014 ze dne 31.7.2014, kterým
došlo k úhradě přestupkového řízení, které pro naši obec provádí MÚ Rosice ve výši
10.000,- Kč a k mylné platbě ve výši 2.000,- Kč za knihy, kdy byla faktura omylem uhrazena
2 x. Nebyly další připomínky nebo dotazy a bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014.
Výsledek hlasování č. 7

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

5. Prodej a pronájem pozemků.
5.1. Žádost pana Ing. Zdeňka Skočka
Starosta uvedl, že pan Skoček požádal o prodej pozemků p.č. 194, zahrada, výměra 212 m2
v k.ú Veverské Knínice, což je předzahrádka domu č.p. 201 a pozemek p.č. 193, zahrada,
výměra 284 m2 v k.ú. Veverské Knínice, svah a zahrada za stejným domem. Na prodej
pozemků byl zpracován znalecký posudek ke stanovení ceny obvyklé, která byla vyčíslena u
pozemku p. č. 194 na 57.240,- Kč. a u pozemku p.č.193 na 56.800,- Kč. Záměr byl vyvěšen
na úřední desce, elektronické úřední desce a na webových stránkách obce od 4.8.2014 do
19.8.2014. Starosta sdělil, že pozemky budou prodány za cenu obvyklou s tím, že náklady
na znalecký posudek, poplatek za vklad do KN a příslušnou daň z převodu nemovitosti
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zaplatí kupující. Toto ujednání bude uvedeno v kupní smlouvě a navrhl prodej pozemků
schválit. Nebyly další připomínky nebo dotazy a bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje prodej pozemků p.č. 194 (zahrada o
výměře 212 m2) v katastru obce Veverské Knínice za cenu 57.240,- Kč a p.č. 193,
(zahrada o výměře 284 m2) za cenu 56.800,- Kč, celkem oba pozemky za cenu
114.040,-Kč dle znaleckého posudku č. 916-40-14, panu Ing. Zdeňku Skočkovi a
pověřuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy o prodeji nemovitosti.
Výsledek hlasování č. 8

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

5.2. Žádost manželů Crhonkových
Starosta uvedl, že manželé Crhonkovi požádali o prodej pozemku p.č. 198, zahrada,
výměra 181 m2 v k.ú Veverské Knínice, což je předzahrádka domu č.p. 170. Na prodej
pozemku byl zpracován znalecký posudek ke stanovení ceny obvyklé, která byla vyčíslena
na 48.870,- Kč . Záměr byl vyvěšen na úřední desce, elektronické úřední desce a na
webových stránkách obce od 4.8.2014 do 19.8.2014. Pozemek bude prodán za cenu
obvyklou s tím, že náklady na znalecký posudek, poplatek za vklad do KN a příslušnou daň z
převodu nemovitosti zaplatí kupující. Toto ujednání bude uvedeno v kupní smlouvě.
Starosta navrhl prodej pozemku schválit. Nebyly další připomínky nebo dotazy a bylo
přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje prodej pozemku p.č. 198 (zahrada o
výměře 181 m2) v katastru obce Veverské Knínice za cenu 48.870,- Kč dle znaleckého
posudku č. 917-41-14, manželům Crhonkovým a pověřuje starostu obce k podpisu
příslušné smlouvy o prodeji nemovitosti.
Výsledek hlasování č. 9

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

5.3. Žádost pana Davida Foltýna
Starosta uvedl, že pan David Foltýn požádal o prodej pozemku p.č. 284, zahrada, výměra
542 m2 v k.ú Veverské Knínice, což je zahrada za domem č.p. 203. Pozemek v současné
době užívá v nájemném vztahu pan Oldřich Rampula, o koupi pozemku, která mu byla obcí
nabídnuta však nemá zájem. Na prodej pozemku byl zpracován znalecký posudek ke
stanovení ceny obvyklé, která byla vyčíslena na 135.500,- Kč. Záměr byl vyvěšen na úřední
desce, elektronické úřední desce a na webových stránkách obce od 4.8.2014 do 19.8.2014.
Pozemek bude prodán za cenu obvyklou s tím, že náklady na znalecký posudek, poplatek za
vklad do KN a příslušnou daň z převodu nemovitosti zaplatí kupující. Do převodu nemovitosti
na nového majitele v KN zůstane zachován nájemní vztah pana Rampuly.Toto ujednání
bude uvedeno v kupní smlouvě. Starosta navrhl prodej pozemku schválit. Nebyly další
připomínky nebo dotazy a bylo přistoupeno k hlasování.
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Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje prodej pozemku p.č. 284 (zahrada o
výměře 542 m2) v katastru obce Veverské Knínice za cenu 135.500,- Kč dle znaleckého
posudku č.918-42-14, panu Davidu Foltýnovi a pověřuje starostu obce k podpisu
příslušné smlouvy o prodeji nemovitosti.

Výsledek hlasování č.10

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

5.4. Žádost pana Vítězslava Cardy
Starosta uvedl, že pan Vítězslav Carda požádal o prodej pozemků p.č. 1148/19, orná půda,
a část pozemku p.č. 1138/21, orná půda, výměra celkem asi 1740 m2 v k.ú. Veverské
Knínice,. Na prodej pozemků byl zpracován znalecký posudek ke stanovení ceny obvyklé,
která byla vyčíslena u pozemku p. č. 1148/19 na 98.910,- Kč a u části pozemku p.č.1138/21
na 22.890,- Kč. Záměr byl vyvěšen na úřední desce, elektronické úřední desce a na
webových stránkách obce od 4.8.2014 do 19.8.2014. Pozemky budou prodány za cenu
obvyklou s tím, že náklady na znalecký posudek, geometrický plán, poplatek za vklad do KN
a příslušnou daň z převodu nemovitosti zaplatí kupující. Toto ujednání bude uvedeno v kupní
smlouvě. Starosta navrhl prodej pozemků schválit. Pan Franckevič a paní Cardová měli
připomínky k vysoké ceně pozemků, připojil se i pan Carda s tím, že si rozmyslí, zda koupit
pozemky za takovou cenu. Starosta uvedl, že cena je sice vyšší, je to však první případ, kdy
prodává obec ornou půdu a jedná se o cenu tržní, v místě a čase obvyklou. K nahlédnutí byl
přítomným poskytnut znalecký posudek. Poté nebyly další připomínky nebo dotazy a bylo
přistoupeno k hlasování.

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje prodej pozemků p.č. 1148/19 (orná
půda o výměře 1413 m2) v katastru obce Veverské Knínice za cenu 98.910,- Kč a část
p.č. 1138/21, (orná půda o výměře 327 m2) za cenu 22.890.- Kč, celkem za oba
pozemky 121 800,- Kč dle znaleckého posudku č. 919-43-14, panu Vítězslavu Cardovi
a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy o prodeji nemovitosti.
Výsledek hlasování č. 11

Pro - 6

Proti - 0

Zdržel se - 1

5.5. Žádost paní Danuše Spoustové
Starosta uvedl, že paní Spoustová požádala jako vlastník nemovitosti č.p. 115 o prodej
pozemku p.č. 320, který využívá již delší dobu jako zahrádku. Na minulém zasedání byl
prodej zastupitelstvem zamítnut proto paní Spoustová požádala alespoň o pronájem
uvedeného pozemku. Záměr byl vyvěšen na úřední desce, elektronické úřední desce a na
webových stránkách obce od 4.8.2014 do 19.8.2014. Starosta navrhl pronájem pozemku
schválit. Nebyly další připomínky nebo dotazy a bylo přistoupeno k hlasování.
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Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje pronájem pozemku p.č. 320 (zahrada
o výměře 145 m2) v katastru obce Veverské Knínice paní Danuši Spoustové a pověřuje
starostu obce k podpisu příslušné smlouvy o pronájmu nemovitosti.
Výsledek hlasování č. 12

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

5.6. Žádost paní Moniky Bílkové
Starosta uvedl, že paní Bílková požádala o pronájem části pozemku p.č. 333/2, zahrada o
výměře 78 m2. Záměr byl vyvěšen na úřední desce, elektronické úřední desce a na
webových stránkách obce od 4.8.2014 do 19.8.2014. Starosta navrhl pronájem pozemku
schválit. Nebyly další připomínky nebo dotazy a bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje pronájem části pozemku p.č. 333/2
(zahrada o výměře 78 m2) v katastru obce Veverské Knínice paní Monice Bílkové a
pověřuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy o pronájmu nemovitosti.
Výsledek hlasování č. 13

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

6. Smlouva o zemědělském pachtu.
Starosta sdělil, že vzhledem k převodu pozemků na obec a novému občanskému
zákoníku bylo nutné aktualizovat smlouvu o pronájmu pozemků obce místnímu ZD, dle
nového OZ nyní smlouva o zemědělském pachtu. Návrh smlouvy je na dobu neurčitou s
výpovědní dobou 1 rok vždy k 1.10. příslušného kalednářního roku. Navrhl smlouvu schválit.
Nebyly další připomínky nebo dotazy a bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje smlouvu o zemědělském pachtu č.
1132/2014, mez obcí Veverské Knínice a Zemědělskou společností Veveří a.s.
Výsledek hlasování č. 14

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

7. Smlouva s firmou Via Alta a.s. o administraci dotace na svozové vozidlo pro svoz
bioodpadu.
Starosta uvedl, že obec uzavřela s uvedenou firmou smlouvu o administraci ve věci
žádosti o dotaci na svozové vozidlo pro voz bioodpadu v obci. Žádost byla akceptována a
dotace byla obci schválena. Proběhlo výběrové řízení na vozidlo a v současné době se
připravuje smlouva s dodavatelem. Administrace žádosti je složitá a zastupitelé se
předběžně dohodli, že budeme dále užívat služeb firmy Via Alta a.s. Před námi jsou dle
cenové nabídky firmy Via Alta ještě dvě fáze termínovaných administrativních kroků ,
realizační a porealizační a za každou fázi si firma účtuje částku 23.000,- Kč bez DPH.
Vzhledem k složitosti administrativy dotace a nevratné následky špatného zpracování, které
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může vést i k vracení dotace starosta navrhl ve spolupráci s firmou Via Alta pokračovat až do
skončení projektu.
Pan Franckevič se zeptal, zda není pořízení vozidla pro obec nákladné a zbytečné, zda musí
odvážet bioodpad, když má doma kompostér.
Starosta uvedl, že vozidlo je pořízeno z dotace, kdy obec zaplatí částku přibližně 500.000,Kč z ceny asi 2.300.000,-Kč a že bude zřejmě likvidace bioodpadu v příštích letech
pravděpodobně uzákoněna. Odvážet bioodpad nemusí, pokud ho zlikviduje na svém
pozemku a nevyveze ho někam za obec, kde je ho v současné době velké množství.
Paní Šancová se zeptala, zda bude odvážení zpoplatněno. Starosta uvedl, že to bude
závislé na chování občanů, zda bude možné kontejnery rozmístit bez rizika, že do nich
občané budou házet i jiné odpadky. V opačném případě budou kontejnery ve sběrném
dvoře. Služba by měla být pro občany bezplatná.
Nebyly další připomínky nebo dotazy a bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje další spolupráci s firmou Via Alta a.s.
ve věci administrativního zpracování dotace na Sběr a svoz biologicky rozložitelného
odpadu ve Veverských Knínicích a zpracování veškeré dokumentace projektu až do
jeho ukončení.

Výsledek hlasování č. 15

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

8. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu Rosice na období
2015-2020
Starosta uvedl, že v březnu roku 2013 se obec zapojila do procesu komunitního plánování
sociálních služeb. Pro provedení průzkumů, vyhodnocení dotazníků byl jako výsledek
spolupráce všech zúčastněných obcí vypracován návrh komunitního plánu s názvem Plán
rozvoje sociálních služeb obcí ve správním obvodu Rosice na období 2015-2020. Tento plán
je strategií, jak především udržet současnou úroveň sociálních služeb ve správním obvodu
Rosice, případně vytvořit návaznou síť služeb, které budou poskytovány potřebným. Plán
obsahuje sociodemografickou analýzu ORP Rosice, která v případě investic obce v ociální
oblasti usnadňuje přístup k finančním prostředkům ze státního rozpočtu a prostředkům
Evropského sociálního fondu. Doporučil návrh schválit. Nebyly další připomínky nebo dotazy
a bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje návrh Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb pro obce správního obvodu MěÚ Rosice na léta 2015 - 2020.

Výsledek hlasování č. 16

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

8. Různé:
8.1. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů
Starosta sdělil, že firma REVENGE a.s. nabídla obci smlouvu na umístění dvou
kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a textilu. Praxe by byla taková, že u OÚ a u horní studny by
byly umístěny kontejnery na oděvy, textil a obuv a firma Revenge a.s. by obci platila 900,Stránka 8 z 11

Kč. ročně za jeden kontejner a zajišťovala by jejich odvoz na vlastní náklady. Doporučil
smlouvu schválit. Nebyly další připomínky nebo dotazy zastupitelů a bylo přistoupeno
k hlasování.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje smlouvu s firmou REVENGE, a.s. o
umístění a provozování kontejnerů na oděvy, obuv a textil v obci.

Výsledek hlasování č. 17

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

8.2. Dotace na navýšení kapacity MŚ.
Starosta uvedl, že budova MŠ v obci je stále nedokončená. Zastupitelstvo sice postupně
investuje a získává dotace pro její dokončení, vzhledem k dalším investičním akcím, které
nás ještě čekají však nemůže z vlastních prostředků podkroví budovy dokončit a využívat.
Postupně bylo v areálu vybudováno dětské hřiště, vyměněna okna v přízemí budovy,
osazena okna do podkroví a částečně prozatimně zatepleny stropy. Nyní se naskytla
možnost, požádat o dotaci na dostavbu podkroví a zvýšení kapacity MŠ. Vzhledem k tomu,
že v letošním roce bylo z kapacitních důvodu nepřijato 10 dětí a s rozvojem obce je
předpoklad, že se bude problém s kapacitou MŠ dále zvyšovat, navrhuji požádat o dotaci na
dostavbu podkroví a navýšení kapacity MŠ. Společně se žádostí o dotaci je třeba schválit
věcný záměr rozvoje vzdělávání na území obce, se kterým přítomné seznámil pan Zdeněk
Kříž.
Pan Janda uvedl, že dostavba je příliš nákladná a navrhl, že dle jeho názoru by obec ušetřila
2 miliony korun, když MŠ zboří a postaví za 4 miliony novou. Pan Kříž uvedl, že bourání MŠ
by bylo nesmyslné. Starosta uvedl, že postavit novou budovu za 4 miliony je nereálné a
náklady by byly mnohonásobně vyšší. Nebyly další připomínky nebo dotazy zastupitelů a
bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje Věcný záměr rozvoje vzdělávání na
území obce Veverské Knínice a podání žádosti o dotaci na dostavbu podkroví budovy
Mateřské školy ve Veverských Knínicích a tím navýšení její kapacity.

Výsledek hlasování č. 18

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

8.3. Žádost o souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu.
Starosta přečetl žádost ředitele ZŠ a MŠ Veverské Knínice pana Zdeňka Kříže, který
požádal o souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové
organizace ve výši 317.900,- Kč, které hodlá využít následovně:
- rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ - 195.900,- Kč
- rekonstrukce osvětlení MŠ - 57.000,- Kč
- zařízení školní jídelny ZŠ - 41.000,- Kč
- zařízení šatny ZŠ - 24.000,- Kč.
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A navrhl souhlas s čerpáním finančních prostředků schválit. Nebyly další připomínky nebo
dotazy zastupitelů a bylo přistoupeno k hlasování.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje čerpání finančních prostředků z
rezervního fondu příspěvkové organizace na rekonstrukci podlahy tělocvičny ZŠ,
rekonstrukci osvětlení MŠ, zařízení školní jídelny ZŠ a zařízení šatny ZŠ .

Výsledek hlasování č. 19

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 0

14. Diskuze:
14.1. Starosta informoval přítomné o vybudování kompostárny v areálu ZD Veveří firmou
KTS, kam bude obec svážet bioodpad.
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.
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.
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 Faranckevič 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.
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.
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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.
Další dotazy nebyly, starosta poděkoval všem za účast a poděkoval všem zastupitelům za
jejich činnost v uplynulém volebním období. Poté ukončil veřejné zasedání ve 20:55 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočtová opatření 1-4/2014
4) Záměr obce km prodeji a pronájmu pozemků

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 9. 2014
Zapisovatel: Alice Macáková
Ověřovatelé:
1. Mgr. Martin Hnilička
................................................................... dne ...........................................
2. Vítězslav Carda
..................................................................... dne ...........................................

Starosta: Bc. Oldřich Matyáš
.................................................................... dne ............................................
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