OBEC VEVERSKÉ KNÍNICE
Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice
č. 1/2015, konané dne 10. 3. 2015.
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 osm členů zastupitelstva. Paní
Kačerovská se omluvila, je nepřítomna 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 18.12.2014

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.
Zúčastnilo se asi 10 občanů.
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1. Schválení programu:
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů a zapisovatele
3. Inventarizace za rok 2014
4. Inventarizace příspěvkové organizace za rok 2014
5. Nájem a prodej pozemků
6. Věcná břemena – smlouvy
7. Dodatek veřejnoprávní smlouvy s MÚ Rosice
8. Rozpočtové opatření 8/2014
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

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

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

8

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Inventarizace za rok 2014
Starosta požádal místostarostu, pana Zdeňka Kříže o podání zprávy. Pan Kříž podal zprávu o
průběhu a výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků Obce Veverské Knínice.
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Uvedl, že inventarizační komise provedla prohlídku stavu a umístnění majetku a zjištěný stav
porovnala s údaji v inventarizačních seznamech, přitom posuzovala stav majetku z hlediska
jeho funkčnosti, morálního a fyzického opotřebení. Při inventuře nemovitého majetku byly
porovnány údaje v sestavách evidence majetku k datu 31. 12. 2014 s údaji na listech
vlastnictví v katastru nemovitostí ČR. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. V rámci
dokladové inventarizace členové komise prověřili zůstatky rozvahových a podrozvahových
účtů k datu 31. 12. 2014 a jejich věcnou náplň. Komise nezjistila žádné nedostatky.
Ke zprávě o inventarizaci obce za rok 2014 nebyly žádné připomínky a tak bylo přistoupeno
k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje inventarizaci obce za rok 2014
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Inventarizace příspěvkové organizace za rok 2014
Starosta požádal účetní obce, aby podala zprávu o výsledku inventarizace příspěvkové
organizace. Paní Krčálová podala zprávu o průběhu a výsledku inventarizace příspěvkové
organizace, která byla provedena rovněž ke dni 31. 12. 2014.
Ke zprávě nebyly žádné připomínky, proto dal starosta hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje inventarizaci příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice za rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Nájem a prodej pozemků
5.1. Žádost Antonína Sapáka
Starosta sdělil, že pan Antonín Sapák požádal o prodej pozemků ve vlastnictví obce p. č.
1048/7, ovocný sad o výměře 998 m2, a 1001/5 ovocný sad o výměře 12 191 m2.
Zastupitelstvo řešilo tuto žádost na pracovní schůzce a zastupitelé dospěli k názoru, že
souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1048/7, ale s prodejem pozemku p. č. 1001/5 vzhledem k
jeho bezprostřední blízkosti obce nesouhlasí. Proto zastupitelé navrhují zveřejnit pouze záměr
obce, prodat pozemek p. č. 1048/7 v k. ú. Veverské Knínice.
Paní Sapáková měla dotaz, je-li smlouva o novém pronájmu vázána na výpověď předchozímu
nájemci, kde je výpověď vázána k 31. 10. kalendářního roku a výpovědní doba 1 rok. Pan
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starosta odpověděl, že ano a že případný nájem, nebo prodej, bude moci být proveden až na
podzim 2016.
Nebyly další dotazy ani připomínky, proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje záměr, prodat pozemek ve vlastnictví obce
p. č. 1048/7, ovocný sad o výměře 998 m2v k. ú. Veverské Knínice a pověřuje starostu obce
k vyvěšení záměru v zákonné lhůtě před prodejem na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5.2. Žádost paní Milady Perglové
Starosta uvedl, že paní Milada Perglová požádala o poprodej pozemku v majetku obce p. č.
462/1, kterou společně s manželem v současné době užívají v nájemním vztahu jako zahradu.
Zastupitelé na pracovní schůzce neměli proti prodeji uvedené parcely žádné výhrady a
starosta proto navrhl zveřejnit záměr obce, prodat pozemek p. č. 462/1.
Nikdo neměl další připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje záměr, prodat pozemek ve vlastnictví obce
p. č. 462/1, zahrada o výměře 525 m2v k. ú. Veverské Knínice a pověřuje starostu obce
k vyvěšení záměru v zákonné lhůtě na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

5.3. Žádost manželů Antošových
Starosta uvedl, že manželé Miroslav a Blanka Antošovi požádali o prodej části pozemku ve
vlastnictví obce Veverské Knínice p. č. 606/84, orná půda o výměře 111 m2 v k. ú.
Ostrovačice, která je součástí oploceného areálu 67. Dále uvedl, že zastupitelé tuto žádost
projednávali na pracovní schůzce a nemají žádné výhrady proti prodeji uvedené části
pozemku. Protože je již několik let uvedený pozemek užívám bez platné smlouvy, požadují
zastupitelé v případě prodeje manželům Antošovým úhradu přiměřeného nájemného za
poslední tři roky. Zastupitelé navrhují zveřejnění záměru k prodeji části pozemku p. č. 606/84
o výměře 111 m2.
Nikdo neměl další připomínky a starosta dal hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje záměr, prodat pozemek ve vlastnictví obce
p. č. 606/84, orná půda o výměře 111 m2v k. ú. Ostrovačice a pověřuje starostu obce
k vyvěšení záměru v zákonné lhůtě na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

5.4. Žádost pana Hytycha a Švehlíka
Starosta uvedl, že pánové Hytych a Švehlík požádali o uzavření nájemní smlouvy
k pozemkům p. č. 314 a 315/2 v k. ú. Veverské Knínice. Jedná se o oplocený pozemek a
pozemek pod garáží. Tyto pozemky byly převedeny z majetku státu do majetku obce a jejich
nájem dosud nebyl řešen. Starosta navrhl vyvěsit záměr obce, pronajmout tyto pozemky.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje záměr, pronajmout pozemky ve vlastnictví
obce p. č. 314, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 a p. č. 315/2 , zahrada o výměře
60 m2 v k. ú. Veverské Knínice a pověřuje starostu obce k vyvěšení záměru v zákonné lhůtě
na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

5.5. Žádost pana Davida Kříže
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. Záměr pronajmout pozemky p.č.1046 a 1047 v majetku obce v k. ú. Veverské Knínice
byl vyvěšen v době 19. 2. – 7. 3. 2015, nikdo jiný na záměr nereagoval. Starosta proto
navrhnul pronájem schválit.

Paní Sapáková a pan Sapák měli připomínky ke špatnému oplocení pozemku, kdy ovce
spásají zemědělské plodiny vyseté na okolních pozemcích a několikrát došlo k volnému
pobíhání ovcí a koz po ulici. Pan starosta sdělil, že nutnost oplocení pozemku bude
zakomponována do nájemní smlouvy. Paní Hana Cardová se dotazovala na výši nájmu za
uvedené pozemky. Pan starosta sdělil, že bude požádán soudní znalec o stanovení výše nájmu.
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Nikdo neměl další připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje pronájem pozemků p. č. 1046, ostatní
plocha, neplodná půda o výměře 784 m2 a p. č. 1047, ostatní plocha, neplodná půda o
výměře 11.468 m2 v k. ú. Veverské Knínice panu Davidu Křížovi za přiměřené roční
nájemné stanovené soudním znalcem. Nájemné bude uzavřeno na dobu určitou do 31. 12.
2016 a zastupitelstvo dále pověřuje starostu obce k vyhotovení a podpisu příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

6. Věcná břemena – smlouvy
6.1. Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta sdělil, že 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,rozš.NNk,RD Brist“, na pozemcích obce p. č. 683/1,
622,1123, 618 a 1149/19 v k. ú. Veverské Knínice Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
jednorázovou náhradu ve výši 3.100,- Kč (bez DPH).
Nikdo neměl připomínky, proto dal starosta hlasovat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy č. NM014330030675/001 o zřízení věcného břemene na parcelách obce p. č. 683/1, 622, 1123, 618
a 1149/19 v k. ú Veverské Knínice, zapsaných na LV č. 10001, ke stavbě s názvem:
„V.Kninice,rozš.NNk,RD Brist“, z důvodu umístění kabelového vedení NN za jednorázovou
úplatu 3.100,- Kč (bez DPH).
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

6.2. Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta sdělil, že 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 pod názvem: „V.Kninice,Úlehle, NNk, lok.RD, p.č.1153, 610“, na pozemcích obce p. č.
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1123, 1149/1 a 1149/17 v k. ú. Veverské Knínice Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
jednorázovou náhradu ve výši 6.500,- Kč (bez DPH).
Nikdo neměl připomínky, proto dal starosta hlasovat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy č. NM014330030674/001 o zřízení věcného břemene na parcelách obce p. č. 1123, 1149/1 a
1149/17 v k. ú Veverské Knínice, zapsaných na LV č. 10001, ke stavbě s názvem:
„V.Kninice,Úlehle, NNk, lok.RD, p.č. 1153,610“, z důvodu umístění kabelového vedení NN
za jednorázovou úplatu 6.500,- Kč (bez DPH).
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

6.3 Smlouva o zřízení věcného břemene
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,rozš.NNk,Krejčí“ na pozemcích obce p. č. 235/12 a 124 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. NM014330030536/001 o zřízení věcného břemene na parcele obce p. č. 235/12 a 124 v k. ú
Veverské Knínice, zapsaného na LV č. 10001, ke stavbě s názvem
„V.Kninice,rozš.NNk,Krejčí“, z důvodu umístění kabelového vedení NN za jednorázovou
úplatu 1.000,- Kč (bez DPH).
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

7. Dodatek veřejnoprávní smlouvy s MÚ Rosice.
Starosta uvedl, že obec má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o zajištění výkonu přenesené
působnosti na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, spočívající v rozhodování ve
správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Rada města Rosice rozhodla zvýšit
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poplatek za provádění správního řízení na 1.500,- Kč za každé řízení. Starosta navrhl tuto
částku akceptovat a dodatek schválit.
Paní Magda Jelínková se dotazovala o kolik úkonů ročně se jedná. Pan starosta odpověděl, že
v průměru o 3 – 4 úkony ročně.
Nikdo neměl další připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ze
dne 27. 07. 2009 o zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a
rodných čísel a souhlasí se zvýšením správního poplatku za provádění správního řízení.
Dále pověřuje starostu k podpisu uvedeného dodatku smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

8. Rozpočtové opatření č. 8/2014 ze dne 31.12.2014
Starosta vyzval účetní obce p. Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením
č. 8 ze dne 31. 12. 2014. Paní účetní uvedla, že rozpočtové opatření se týká dotace Úřadu
práce, dostavby školní jídelny a šatny ZŠ a navýšení paragrafu zastupitelstvo z důvodu změny
výše platu uvolněných zastupitelů. Rozpočtové opatření bylo předběžně schváleno 31. 12.
2014 panem starostou. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze zápisu VZ.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

1

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

9. Žádosti občanů a organizací
9.1. Žádost pana Rýpara
Starosta uvedl, že pan Jiří Rýpar požádal o zproštění od poplatků za odpad, protože se v obci
celoročně nezdržuje, svoji nemovitost prodal a odpad v obci tedy neprodukuje. Svoji žádost
odůvodňuje nízkými sociálními dávkami, které mu vystačí na výdaje za ubytování a stravu.
Starosta navrhl žádosti pana Rýpara vyhovět.
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Paní Magda Jelínková se dotazovala jakého období se žádost týká. Pan starosta sdělil, že
žádost se týká poplatku za rok 2015. Pan Rýpar má všechny závazky z minulých let
zaplacené.
Nikdo neměl další připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zproštění pana Rýpara od poplatků za
odpad vzhledem k tomu, že se v obci celoročně nezdržuje.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

9.2. Žádost hasičského sboru Veverské Knínice
Starosta sdělil, že HS Veverské Knínice požádal o finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč na
svoji činnost, konkrétně na nákup triček, helem a uniforem pro děti v hasičském kroužku.
Starosta doporučil poskytnutí příspěvku schválit.
Paní Magda Jelínková měla připomínku k větší informovanosti o činnosti hasičského
kroužku. Pan starosta informoval, že o akcích informuje kroužek prostřednictvím vývěsky u
obchodu.
Nikdo neměl další připomínky a starosta dal hlasovat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje finanční příspěvek MHJ, hasičskému sboru
Veverské Knínice ve výši 30.000,- Kč na nákup triček, helem a uniforem pro děti
v hasičském kroužku.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

9.3. Žádost mysliveckého sdružení Stráž Veverské Knínice
Starosta sdělil, že MS Stráž požádalo o zproštění od poplatků za pronájem sokolovny a
energie při pořádání akce "Myslivecký ples". Dále sdělil, že zastupitelstvo se touto žádostí
zabývalo na své pracovní schůzce a zastupitelé navrhují, aby MS Stráž bylo zproštěno od
nájemného. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci výdělečnou, zastupitelé nesouhlasí se
zproštěním od poplatků za energie.
Nikdo neměl další připomínky a starosta dal hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zproštění Mysliveckého sdružení Stráž od
poplatků za pronájem sokolovny při akci "Myslivecký ples".
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

9.4. Příspěvek na JPO SDH Říčany
Starosta sdělil, že v souladu s uzavřenou smlouvou o výpomoci při zdolávání požárů,
živelných pohrom a jiných mimořádných událostí, hradí naše obec část nákladů na provoz
Jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů v Říčanech. Pro rok 2015 je tato částka
stanovena pro naši obec ve výši 46 200,- Kč. Starosta doporučil tuto částku schválit.
Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje příspěvek na činnost Jednotky požární
ochrany sboru dobrovolných hasičů Říčany pro rok 2015 ve výši 46 200,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.

9.5. Žádost skupiny maminek z Veverských Knínic
Starosta sdělil, že skupina maminek požádala o zproštění od poplatků za pronájem sokolovny
a energie při pořádání akce "Dětský maškarní karneval". Starosta navrhl, aby skupina
maminek byla zproštěna od nájemného i poplatků, protože se jedná o nevýdělečnou akci pro
děti.
Nikdo neměl další připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zproštění skupiny maminek od poplatků za
pronájem sokolovny a energie při akci "Dětský maškarní karneval".
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Usnesení č. 19 bylo schváleno
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0

Zdržel se

0

10. Různé
10.1. Nařízení č. 1/2015 kterým se vydává Tržní řád a stanoví zákaz podomního prodeje
Starosta sdělil, že vzhledem k neustálým problémům s podomními prodejci, kteří obtěžují
zejména seniory v jejich bydlištích nabízením změny dodavatelů energií a různých jiných
produktu se zastupitelé rozhodli vydat nařízení, kterým se stanoví Tržní řád a zákaz
podomního prodeje. Zastupitelé byli s dokumentem seznámení a starosta navrhl jeho
schválení.
Nikdo neměl další připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje "Nařízení č. 1/2015, kterým se vydává Tržní
řád a stanoví zákaz podomního prodeje"

Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

10.2. Vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Veverské Knínice.
Starosta uvedl, že díky změně právních předpisů, kdy byla obcím nově stanovena povinnost
třídit i bioodpady a kovy je nutné vydat vyhlášku, která systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci upravuje. Proto byla
zpracována vyhláška č. 1/2015. Starosta uvedl, že zastupitelé byli s vyhláškou seznámeni a
navrhl ji schválit.
Nikdo neměl další připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje " Vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Veverské Knínice.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Usnesení č. 21 bylo schváleno.

10.3. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Veverské Knínice
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Zdržel se

0

Starosta uvedl, že OOP Rosice zaslalo zprávu o bezpečnostní situaci v obci za období roku
2014 a seznámil přítomné s jejím zněním.
Nikdo neměl další připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí "Zprávu o bezpečnostní situaci v obci
Veverské Knínice", zaslanou OOP Rosice.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 22 bylo schváleno.

11. Diskuze.
Pan Vítamvás se dotazoval na rozšíření mateřské školy a její dostavbu. Pan starosta a Zdeněk
Kříž informovali o žádosti o dotaci podané 28. 8. 2014. Tato žádost ještě nebyla vyhodnocena
z důvodu neočekávaně velkého množství dotací. MŠMT sdělilo, že na rozšíření kapacit škol
uvolnilo 300 mil Kč a v žádostech se jedná o přibližně 8 miliard Kč. Pan Vítamvás se
dotazoval na vypracování projektové studie a dokumentace. Zde mu bylo sděleno, že tyto
části byly také součástí žádosti a ještě nejsou vypracovány. Další dotaz pana Vítamváse se
týkal toho, má-li obec přehled o počtu dětí narozených a přistěhovaných do obce. Zde mu
bylo sděleno, že v případě narozených ano, ale v případě přistěhovaných to záleží, jsou-li
přihlášeny k trvalému pobytu v obci.
Pan Vítamvás se ještě dotázal je-li pravda, že obec Veverské Knínice nepřispívá na provoz
MŠ v Ostrovačicích a proto jsou odmítány žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.
Pan starosta sdělil, že obec nepřispívá na provoz ani MŠ, ani ZŠ v Ostrovačicích. Od roku
2013 došlo ke změně financování provozu školských zařízení a tyto jsou financovány
prostřednictvím státního rozpočtu podle počtu dětí. Dále zde pan Kříž vysvětlil systém
financování školství, který je vázaný na schválenou kapacitu zařízení a počtu dětí ve škole.
Paní Matalová měla připomínky k dětskému hřišti v obci. Dotazovala se na možnost
vybudování hřiště Na place. Pan starosta odpověděl, že dětské hřiště je přístupné veřejnosti po
skončení provozní doby MŠ a o víkendech. Pozemek Na place není v majetku obce a není zde
tedy možné hřiště budovat.
Paní Hana Cardová měla připomínku k vypracování priorit investičních akcí v obci. Chtěla
znát konkrétní termíny pro dostavbu kanalizace v obci, dostavbu chodníků ke hřbitovu a
opravě sokolovny. Pan starosta informoval o postupu podání žádosti o dotaci na Ministerstvo
zemědělství a KÚ JMK. MZ vyžaduje doplnění o další dokumentaci. Výstavba chodníků je
vázaná na souhlas SUS, protože část pozemků není v majetku obce. Pan starosta informoval o
jednání s ředitelem SUS a možnosti výměny pozemků a komunikací. Pan František Kozlíček
informoval o tvorbě strategického plánu rozvoje obce. Tento je v současné době zpracováván
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a připomínkován zastupiteli a bude zveřejněn na příštím veřejném zasedání. Prioritami obce
pro tento rok je dostavba kanalizace a rozšíření ČOV o nové technologie. Dále paní Hana
Cardová připomíná velmi špatný stav sokolovny a nutnost její opravy. Zde pan starosta
informuje o nutnosti odstranění vlhkosti uvnitř budovy. V současné době pracovníci obce
vyklízí prostory sokolovny a je třeba vypracovat odborný posudek na sanaci vlhkosti
v budově. Teprve potom bude možná další rekonstrukce.
Pan Vítězslav Carda měl připomínku k předání silnice v Podskalí od SUS do majetku obce.
Silnice je v havarijním stavu a předání v tomto stavu obci znamená další několika milionovou
investici. Pan starosta odpověděl, že vše je zatím ve stádiu ústního jednání. Pan Hnilička
zopakoval připomínky občanů z Podskalí, které tlumočí zastupitelstvu už více než čtyři roky.
Pan Vítězslav Carda potvrdil nutnost vytvoření strategického plánu rozvoje obce s vytyčením
priorit. Další připomínka pana Cardy byla k vykácení stromů u točny autobusu a u památníku
padlích. Zde pan starosta odpověděl, že kácení dřevin bylo po konzultaci s paní Královou
z Odboru životního prostředí v Rosicích a že část stromů byla suchá a ostatní usychaly. Pan
Carda dále upozornil na to, že u pomníku se nachází staré sklepení a že zde není vhodné
vysazovat vysoké dřeviny. S tím pan starosta souhlasil a oznámil, že zde budou vysázeny, po
konzultaci s odborníkem, keře, případně jiné nízké dřeviny. Pan Carda ještě připomínkoval
včasnost dodání pozvánek na veřejné zasedání. Upřednostňuje několik dnů předem z důvodu
pracovního vytížení občanů. Pan starosta tlumočil názor dalších občanů, kteří chtějí pozvánky
těsně před zasedáním, aby na zasedání nezapomněli. Na pozvánkách se objevil znovu dotaz
týkající se dětského hřiště Na place. Zde bylo sděleno, že tento dotaz byl již zodpovězen.
Nikdo z přítomných už neměl žádné dotazy ani připomínky.
Starosta tedy poděkoval všem přítomným za účast. Poté ukončil zasedání zastupitelstva
v 20:36hod.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 8/2014

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 3. 2015

Zapisovatel: Mgr. Zdeněk Kříž Ph.D.
……………………………………………..
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Ověřovatelé:
1. Magda Jelínková
................................................................... dne ...........................................
2. Ing. Sáva Buršík
..................................................................... dne ...........................................

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