OBEC VEVERSKÉ KNÍNICE
Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice
č. 5/2014, konané dne 18. 12. 2014.
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 sedm členů zastupitelstva. Pan
Kozlíček se omluvil, je mimo území republiky. Dále se omluvila paní Kačerovská ze
zdravotních důvodů. 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 nejprve seznámil přítomné s řešením připomínek občanů z diskuze minulého
zasedání zastupitelstva konaného dne 29.5.2014.
10.1. 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.
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. Lípa byla zasazena v Melkranském
údolí.
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10.2. 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.
10.3. 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.
10.4. 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.
10.5. 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.
10.6.

Paní Macáková pozvala přítomné na rozsvěcení vánočního stromu před OÚ, dne
30. 11. 2014 v 18:00 hodin.

10.7. 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.
10.8. 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.

1. Schválení programu:
Starosta navrhl vzhledem k rezignaci pana Bc. Zdeňka Béma na funkci člena výboru pro
životní prostředí změnu programu a přečetl navržený program po změně
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1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů a zapisovatele
3. Doplnění člena výboru pro životní prostředí
4. Rozpočet obce na rok 2015
5. Rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří na rok 2015
6. Odměny neuvolněných zastupitelů od 1. 1. 2015
7. Rozpočtové opatření 7/2014
8. Věcná břemena – smlouvy
9. Žádosti občanů a organizací
10. Různé
11. Diskuze
Starosta navrhl, aby zastupitelstvo hlasovalo ke každému navrhovanému bodu
samostatně.
Nikdo neměl připomínky ani jiné návrhy, proto dal starosta hlasovat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje program veřejného zasedání
zastupitelstva a o každém navrhovaném bodu programu bude hlasovat samostatně.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu paní Alici Macákovou a pana Martina Hniličku, jako
zapisovatele pana Zdeňka Kříže.
Jiný návrh podán nebyl, proto starosta přistoupil k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí ověřovatele zápisu paní Alici Macákovou a
pana Martina Hniličku, zapisovatelem pana Zdeňka Kříže.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Doplnění výboru pro životní prostředí
Starosta uvedl, že vzhledem k rezignaci pana Zdenka Béma na funkci člena výboru pro
životní prostředí je třeba tento výbor znovu doplnit a navrhl na funkci člena výboru pro životní
prostředí paní Mgr. Zdeňku Jírovou. Návrh pana starosty byl předběžně telefonicky
konzultován s předsedkyní výboru paní Kačerovskou.
Jiný návrh podán nebyl, proto dal starosta hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice odvolává na vlastní žádost z funkce člena
výboru pro životní prostředí pana Bc. Zdenka Béma a volí do této funkce paní Mgr.
Zdeňku Jírovou.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdržel se

1

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Rozpočet obce na rok 2015
Starosta sdělil, že rozpočet obce pro rok 2015 byl vyvěšen v zákonem stanovené lhůtě na
úřední desce, el. úřední desce a na webových stránkách obce a požádal účetní obce paní
Krčálovou, aby přečetla návrh rozpočtu obce na rok 2015.
Paní Krčálová podrobně seznámila přítomné s jednotlivými položkami rozpočtu. Celkové
příjmy Obce Veverské Knínice na rok 2015 jsou rozpočtovány ve výši 11 823 500,- Kč,
celkové výdaje rozpočtu na rok 2015 představují částku 20 134 000,-Kč. Rozdíl 8 310 500,Kč bude kryt z prostředků minulých let. Podrobný rozpis rozpočtu obce Veverské Knínice je
součástí přílohy tohoto zápisu.
Nikdo ze zastupitelů neměl předloženému návrhu připomínky a starosta nechal o rozpočtu
obce na rok 2015 hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočet obce Veverské Knínice na
rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří na rok 2015
Starosta sdělil, že rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří na rok 2015 byl rovněž
vyvěšen v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce, el. úřední desce a na webových
stránkách obce. Celkové příjmy rozpočtu Svazku obcí Panství hradu Veveří pro rok 2015 činí
292 000,- Kč, celkové výdaje 292 000,- Kč. Rozpočet je vyrovnaný. Pan starosta uvedl, že
rozpočet je velmi konzervativní a zahrnuje pouze opakující se akce.
Paní Hana Cardová se dotázala, zda je znám důvod vystoupení obce Ostrovačice ze Svazku
obcí Panství hradu Veveří. Na to jí pan starosta odpověděl, že důvod nebyl sdělen a není
tedy znám.
Nikdo neměl další připomínky proto nechal starosta hlasovat.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Panství
hradu Veveří.

Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta oznámil, že členové zastupitelstva na minulém veřejném zasedání schválili
usnesení, že za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva bude vyplácena odměna od
1. 1. 2015, přičemž výše odměn bude stanovena na příštím veřejném zasedání. Na pracovní
schůzce se zastupitelé dohodli na této výši odměn neuvolněných zastupitelů.
•
•

místostarosta 5.000,- Kč měsíčně (týká se Mgr. Kříže Ph.D.)
člen výboru 600,- Kč měsíčně (týká se Mgr. Hniličky, Ing. Kozlíčka, p.
Jelínkové, p. Macákové, Ing. Kačerovské Mgr. Jírové a Ing. Buršíka)

Odměny za funkce se nesčítají, jiné odměny se nevyplácí.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo, a proto nechal starosta hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje, aby za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva byla od 1.1.2015 vyplácena odměna ve výši místostarosta 5.000,Kč měsíčně (týká se Mgr. Kříže Ph.D.), člen výboru 600,- Kč. měsíčně (týká se Mgr.
Hniličky, Ing. Kozlíčka, p. Jelínkové, p. Macákové, Ing. Kačerovské, Mgr. Jírové a Ing.
Buršíka), přičemž odměny za funkce se nesčítají a jiné odměny se nevyplácí.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Rozpočtové opatření č.7/2014 ze dne 30.11.2014
Starosta vyzval účetní obce p. Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatření č.
7 ze dne 30. 11. 2014. Veřejné zasedání bylo v 19,30 přerušeno z důvodu nepřítomnosti
paní účetní. Ta se dostavila v 19,32 a uvedla, že rozpočtové opatření se týká dotace na
svozové vozidlo na bioodpad ve výši 2 172 600,- Kč.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti
0
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Zdržel se

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7.1. Schvalování rozpočtových opatření v období mezi jednotlivými veřejnými
zasedáními zastupitelstva obce
Starosta uvedl, že v období, mezi jednotlivými veřejnými zasedáními zastupitelstva obce,
která se nekonají každý měsíc, je třeba schválit některá rozpočtová opatření, která nesnesou
odkladu. Proto navrhl, aby rozpočtová opatření byla předběžně schvalována starostou a poté
dodatečně na veřejném zasedání zastupitelstvem obce, jak tomu bylo doposud.
Nikdo neměl připomínky, proto starosta přistoupil k hlasování
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje, aby rozpočtová opatření byla
předběžně schvalována starostou obce a poté dodatečně zastupitelstvem na veřejném
zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8. Věcná břemena - smlouvy
8.1. Smlouva o zřízení věcného břemene
Firma ELprojekty, s.r.o. Velké Meziříčí předložila návrh na uzavření smlouvy o na zřízení
práva, odpovídajícímu věcnému břemenu. Jedná se o zemní vedení NN a stavbu pod
názvem „Ostrovačice, Pod Komorou, obnova na NNk“ na pozemku ve vlastnictví obce, p.č.
788 v k.ú. Veverské Knínice Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu
ve výši 2.300,- Kč bez DPH. Pan starosta upřesnil, že se jedná o hájenku, jedno
hospodářské stavení a několik rekreačních chat.
Nikdo neměl připomínky, proto dal starosta hlasovat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy č. 1040007508/001
o zřízení věcného břemene na parcele obce p.č. 788 v k.ú Veverské Knínice, zapsané
na LV č. 10001, ke stavbě s názvem „Ostrovačice, Pod Komorou, obnova na NNk“, z
důvodu umístění vedení NN za jednorázovou úplatu 2.300,- Kč. (bez DPH).
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

8.2. Smlouva o zřízení věcného břemene
Stránka 6 z 15

0

Zdržel se

0

Firma YPM Service, s.r.o. Moravské Knínice předložila návrh na uzavření smlouvy o na
zřízení práva, odpovídajícímu věcnému břemenu. Jedná se o kabelové vedení NN a stavbu
pod názvem V.Kninice,sm.NNk,Koukal, pč.1149/25. na pozemku obce p.č. 515/1 v k.ú.
Veverské Knínice Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši
1.000,- Kč bez DPH
Nikdo neměl připomínky, proto dal starosta hlasovat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy č. NM014330030123/001 o zřízení věcného břemene na parcele obce p.č. 515/1 v k.ú
Veverské Knínice, zapsaného na LV č. 10001, ke stavbě s názvem
„V.Kninice,sm.NNk,Koukal, pč.1149/25“, z důvodu umístění kabelového vedení NN za
jednorázovou úplatu 1.000,- Kč. (bez DPH).
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

9. Žádosti občanů a organizací
9.1. Pronájem pozemku
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, a na minulém veřejném zasedání schválili vyvěšení záměru
k pronájmu uvedené části pozemku. Záměr byl v zákonem stanovené lhůtě vyvěšen na
úřední desce, el. desce a webových stránkách obce od 2. 12. do 18. 12. 2014. Nikdo jiný se
nepřihlásil. Starosta navrhl schválit pronájem uvedené části pozemku panu Františku
Packovi.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Paní Hana Cardová se zeptala na cenu pronájmu. Pan starosta jí sdělil, že jde o
dříve schválenou cenu 50 haléřů za metr čtverečný a rok.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo, proto dal starosta hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje pronájem části pozemku p.č. 173/1
v k.ú. Veverské Knínice v délce 19,5 m a šířce 3,5 m, panu Františku Packovi
v sousedství pozemku p.č. 172/1 v k.ú. Veverské Knínice v jeho vlastnictví a pověřuje
starostu obce k podpisu příslušné nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
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0

Zdržel se

0

9.2. Žádost o příspěvek na dopravu ČZS
Starosta uvedl, že Český zahrádkářský svaz požádal o příspěvek na dopravu, spojenou
s návštěvou výstavy „Kouzelné Vánoce v Šebrově“, ve výši 2.044,- Kč., kterého se zúčastnili
členové i nečlenové ČZS. V neděli, dne 23. 11. 2014. Zastupitelé navrhují příspěvek
poskytnout.
Ještě před hlasováním dodala paní Šancová seznam účastníků zmíněné akce. Paní Magda
Jelínková se zeptala na zážitky z výstavy. Účastnice paní Křenková a paní Bartoníčková
sdělily podrobnosti o výstavě a společně s paní Šancovou vyjádřily spokojenost s touto akcí.
Nikdo neměl další připomínky, proto dal starosta hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje příspěvek na dopravu, spojenou
s návštěvou výstavy „Kouzelné Vánoce v Šebrově“ Českému zahrádkářskému svazu
Veverské Knínice ve výši 2. 044,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

9.3. Žádost o umístění včelstev na obecních pozemcích
Starosta sdělil, že pan Zdeněk Bém požádal o umístění 21 včelstev na pozemcích obce p.č.
1119/4 a 1128/1. Jedná se o pozemky v Melkranském údolí. Zastupitelé se na pracovní
schůzce dohodli, že umístění včelstev povolí na dobu dvou let s tím, že počet včelstev
zůstane zachován, aby jeho neúměrné rozšiřování nevedlo k napadání kolemjdoucích
včelami. Umístění včelstev bude povoleno bezúplatně.
Nebyly žádné další návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje beúplatné umístění 21 včelstev pana
Zdenka Béma na pozemcích obce p.č. 1119/4 a 1128/1 do 1.4.2017.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

9.4. Žádost o příspěvek Gymnazijní společnosti Zastávka
Gymnazijní společnost Zastávka požádala o příspěvek na svoji činnost, spočívající v nákupu
studijních materiálů, odměňování žáků za výsledky v různých soutěžích, vydávání školního
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časopisu apod. Gymnázium v Zastávce navštěvuje 8 žáků z naší obce. Starosta navrhl
přispět částkou 500,- Kč na jednoho studenta, tj. celkem 4 000,- Kč.
Nebyly žádné další návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje finanční dar Gymnazijní společnosti
Zastávka ve výši 4 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

9.5. Žádost Karate club Dragons Rosice
Karate club Dragons Rosice požádal o příspěvek na svoji činnost. Karate navštěvuje 12
členů z naší obce, z toho 7 dětí. Starosta navrhl přispět částkou 500,- Kč na jedno dítě, tj.
celkem 3. 500,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje finanční dar Karate club Dragons
Rosice ve výši 3.500,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

9.6. Žádost pana Davida Kříže o pronájem pozemků
Starosta uvedl, že pan David Kříž požádal o další pronájem pozemků p.č. 1046 a 1047, které
dle předchozí nájemní smlouvy využíval k chovu domácího zvířectva, krmení zvěře a výcvik
psů. Nájemní smlouva skončila dne 21. 10. 2013 aniž by pan Kříž požádal o její prodloužení,
proto je nutné, znovu schválit a vyvěsit záměr obce, pronajmout tyto pozemky. Starosta
uvedl, že pana Kříže upozornil, že pozemky užívá neoprávněně a že nájemné bude obec
požadovat zpětně, s čímž pan Kříž souhlasil. Poté navrhl starosta schválit záměr pronajmout
pozemky p.č.1046 a 1047 v majetku obce v k.ú. Veverské Knínice.
Nikdo neměl další připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje záměr pronajmout pozemky p.č. 1046
a p.č. 1047 v k.ú. Veverské Knínice a pověřuje starostu obce k vyvěšení záměru
v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce.
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Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

9.7. Žádost pana Oldřicha Béma o pronájem pozemků
Starosta sdělil, že pan Oldřich Bém požádal o pronájem pozemků p.č. 1119/4, 1122/1 a
1187/1 v Melkranském údolí za účelem zachování nedotčeného rázu krajiny, obnovení
studánky, výsadby tří lip a umístění včelích úlů. Zastupitelstvo se touto žádostí zabývalo na
pracovní schůzce. Zastupitelé sice uznávají, že pan Bém péči o toto území věnoval hodně
svého času, chtějí však toto území nechat přístupné všem a nejsou přesvědčení o tom, že
by se tyto pozemky měly pronajmout.
Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit svá stanoviska.
Starosta poté vyzval zastupitele k hlasování, zda schvalují vyvěšení záměru k pronájmu
obecních pozemků p.č.1119/4, 1122/1 a 1187/1 v k.ú. Veverské Knínice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje záměr pronajmout pozemky p.č.
1119/4, 1122/1 a 1187/17 v k.ú. Veverské Knínice a pověřuje starostu obce k vyvěšení
záměru v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro

0

Proti

7

Zdržel se

0

Usnesení č. 17 nebylo schváleno.

10. Různé
10.1. Pronájem bytu dle vyvěšeného záměru
Starosta sdělil, že dne 12. 12. 2014 podala paní Ludmila Krčálová žádost o prodloužení
nájmu v obecním bytě. Dne 1. 12. 2014 byl vyvěšen na úřední desce, elektronické úřední
desce a na webových stránkách obce záměr obce pronajmout byt. Záměr byl vyvěšen do 17.
12. 2014. Starosta dále sdělil, že na vyvěšený záměr nikdo jiný nereagoval a proto nebrání
žádné okolnosti tomu, aby byl nájem paní Krčálové prodloužen o jeden rok. Starosta navrhl
schválit prodloužení nájemní smlouvy. Zastupitelé neměli připomínky, proto nechal starosta
hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
nájem bytu s p. Ludmilou Krčálovou o jeden rok, do 31. 12. 2015 a pověřuje starostu
obce k podpisu příslušného dodatku smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Stránka 10 z 15

0

Zdržel se

0

10.2. Příspěvky obce Svazku obcí Panství hradu Veveří
Starosta uvedl, že prostřednictvím svazku provádíme v obcích úklid zametacím vozem, dále
má naše obec možnost jako člen Svazku obcí Panství hradu Veveří, využít prostředků
tohoto sdružení na různé akce, např. „Dětský den“ „Tour de Veveří“ atd. Prostřednictvím
svazku je naše obec zapojena do MAS Brána Brněnska. Členské příspěvky do svazku činí
25,- Kč na jednoho občana obce, propočteno k počtu obyvatel k 1. 10. 2014 činí členské
příspěvky celkem 23 000,- Kč. Starosta doporučil členské příspěvky pro rok 2015 schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uhrazení členských příspěvků Svazku
obcí Panství hradu Veveří pro rok 2015 ve výši 23 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

10.3. Zástupce obce do Svazku obcí Panství hradu Veveří a KTS Ekologie s.r.o.
Starosta uvedl, že vzhledem k novému složení zastupitelstva obce je nutné stanovit, kdo
bude zastupovat obec na jednáních Svazku obcí Panství hradu Veveří a svozové firmy KTS
Ekologie s.r.o.. Vzhledem ke skutečnosti, že starosta obce se nezměnil, zastupitelé se
dohodli, že obec bude nadále zastupovat při těchto jednáních i v dozorčí radě KTS Ekologie
současný starosta obce Bc. Oldřich Matyáš.
Nikdo neměl připomínky, proto dal starosta hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje, aby obec na jednáních Svazku obcí
Panství hradu Veveří, KTS Ekologie s.r.o. a v dozorčí radě KTS Ekologie s.r.o.
zastupoval starosta obce Bc. Oldřich Matyáš.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

10.4. Nákup účetních modulů Triády
Starosta sdělil, že obec používá programy od firmy Triáda. Pro usnadnění a zrychlení práce
účetní obce má možnost nyní s 30% slevou nakoupit účetní moduly pro zpracování poplatků
a komunálních odpadů. Vzhledem k tomu, že sleva je dočasná navrhl starosta uvedené
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moduly v hodnotě asi 21.000,- Kč koupit. Pan Zdeněk Kříž měl dotaz, budou-li s nákupem
této licence spojeny další poplatky za aktualizace a podobně. Pan starosta sdělil, že ano.
Nikdo neměl další připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje nákup účetních modulů „Poplatky“ a
„Komunální odpady“ od firmy Triáda s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 21 bylo schváleno.

10.4. Smlouva na hrobová místa

Starosta sdělil, že v letošním roce se měly vybírat poplatky za hrobová místa na dalších
deset let. Vybírání muselo být odloženo do doby, než bude dána do pořádku evidence. Nyní
byl zakoupen účetní modul, který řeší evidenci a dokáže zároveň vytisknout i smlouvu o
nájmu hrobového místa. Zastupitelé byli na pracovní schůzce se smlouvou seznámeni a
starosta doporučil znění smlouvy schválit.
Nebyly žádné připomínky, proto starosta přistoupil k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje smlouvu o nájmu hrobového místa.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 22 bylo schváleno.

10.4. Sokolovna – poplatky
Starosta sdělil, že po různých komplikacích byla sokolovna v KN převedena dne 4. 12. 2014
do vlastnictví obce s právními účinky ke dni 16. 10. 2014. Uvedl, že situace se vyvíjela tak,
že byl předpoklad zápisu až v příštím roce, proto byl stanoven jen prozatímní sazebník za
nájem sokolovny, který bude aktualizován na základě skutečně vynaložených nákladů na
provoz, které nám nyní nejsou známy. Poplatky vycházejí z poplatků hrazených dosud
Sokolu. Nájem sálu, 1000,- Kč/den, nájem přísálí 800,- Kč/den, plyn 15,- Kč/m3 dle
plynoměru, el. energie 8,- Kč/kWh dle elektroměru. Před pronájmem každý nájemník složí
na obecním úřadě kauci ve výši 2.000,- Kč, pro případ poškození budovy nebo jejího
zařízení nebo nezaplacení nájemného.

Stránka 12 z 15

Paní Hana Cardová měla připomínku k výši poplatku za plyn. Z jejich zkušeností z pronájmu
nebytových prostor vychází cena 17 Kč/m3. Pan starosta sdělil, že také záleží na dodavateli
komodity a že uvedená cena by měla pokrýt všechny náklady.
Nikdo neměl další připomínky, proto dal starosta hlasovat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poplatky za pronájem budovy
sokolovny ve výši: nájem sálu 1000 Kč/den, nájem přísálí 800,- Kč/den, poplatek za
plyn 15,- Kč/m3 dle plynoměru, poplatek za elektrickou energii 8,- Kč/kWh dle
elektroměru. Každý nájemník před pronájmem složí na obecním úřadě kauci ve výši
2.000,- Kč pro případ poškození budovy, jejího zařízení nebo nezaplacení nájmu.
Výsledek hlasování:

Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 23 bylo schváleno.

10.5. Plán inventarizace za rok 2014
Starosta sdělil, že dne 8. 12. 2014 vydal příkaz k provádění inventur a plán inventarizace za
rok 2014. Provádění inventur bude zahájeno dne 15. 12. 2014 a ukončeno nejpozději dne 6.
2. 2015. Plán inventarizace obsahuje složení inventarizačních komisí a termíny provádění
jednotlivých činností. Dále starosta sdělil, že zastupitelé byli s plánem inventarizace
seznámeni. Nikdo neměl připomínky, a proto bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí plán inventarizace za rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 24 bylo schváleno.

10.6. Smlouva o bezplatném převodu pozemku p.č. 716 z majetku státu do majetku
obce.
Starosta sdělil, že obci byla ÚZSVM doručena smlouva o beúplatném převodu pozemku p.č.
716 v k.ú. Veverské Knínice, zapsaného na LV č. 60 000 v účetní hodnotě 24.483,- Kč. do
majetku obce Veverské Knínice. Vzhledem k tomu, že se jedná o bezúplatný převod, a není
důvod, aby byla tato žádost odložena na příští veřejné zasedání, starosta doporučil schválit
podpis této smlouvy. Pan starosta upřesnil, že se jedná o silnici od kovárny ke skladům se
zdravotním materiálem.
Nikdo neměl připomínky ani jiné návrhy, proto starosta dal hlasovat
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovitosti, pozemku p.č. 716 v k.ú. Veverské Knínice v
účetní hodnotě 24.483,- Kč z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na
Obec Veverské Knínice a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 25 bylo schváleno.

11. Diskuse
Paní Hana Cardová se dotazovala na průběh odprodeje pozemku pod školou u potoka, o
který žádal pan František Carda. Pan starosta sdělil, že již dříve nebyl odprodej tohoto
pozemku schválen a že má obec záměr využít tento pozemek o rozloze cca 200 m2 pro
místní školu nebo jako klidovou zónu s lavičkami.
Pan Sáva Buršík informoval o nadcházejících kulturních akcích a pozval na nejbližší, která
se bude konat v neděli 21. 12. 2014 od 16,00 hodin. Jedná se o akci pořádanou divadelním
spolkem a obcí Veverské Knínice spojenou s příjezdem Betlémského světla. Dále pak
informoval o Tříkrálovém koncertu v místním kostele, který proběhne dne 11. 1. 2015.
Pan starosta informoval o vytištění dalšího čísla Zpravodaje obce Veverské Knínice. Toto
číslo bude distribuováno občanům v následujících dnech.
Pan Buršík ještě sdělil, že ve Zpravodaji jsou uvedené termíny všech plánovaných kulturních
akcí v obci až do dubna 2015.
Paní Magda Jelínková informovala o besedě o extrémním lyžování s panem Jiřím
Švihálkem, která se bude konat 15. 1. 2015 v 18,00 hodin v budově základní školy. Srdečně
pozvala všechny na besedu spojenou s promítáním krátkého filmu o tomto extrémním
sportu.
Nikdo neměl další připomínky ani návrhy.
.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem šťastné a veselé svátky
vánoční a hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2015. Poté ukončil zasedání
zastupitelstva ve 20,13 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Návrh rozpočtu obce Veverské Knínice na rok 2015
4) Rozpočtové opatření č. 7/2014
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Zápis byl vyhotoven dne: 18. 12. 2014
Zapisovatel: Mgr. Zdeněk Kříž Ph.D.

Ověřovatelé:
1. Alice Macáková
................................................................... dne ...........................................
2. Mgr. Martin Hnilička
..................................................................... dne ...........................................

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