OBEC VEVERSKÉ KNÍNICE
Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice
č. 2/2015, konané dne 14. 5. 2015.
Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:04 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 sdělil přítomným, že paní Alice Macáková rezignovala na funkci zastupitelky. Její
mandát přešel na dalšího v pořadí v dané skupině a tím je pan Bc. Zdeněk Bém, který mandát
přijal. Aby se stal pan Zdeněk Bém právoplatným zastupitelem, je nutné, aby složil slib v
souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona o obcích. Starosta přečetl text slibu a pan Zdeněk
Bém potvrdil jeho složení slovem "slibuji" a svým podpisem.
Starosta poděkoval paní Alici Macákové za její dosavadní činnost v zastupitelstvu obce.
Starosta konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno sedm členů zastupitelstva. Paní
M. Jelínková se omluvila, že přijde později. Pan S. Buršík se neomluvil. Zastupitelstvo obce
je i tak 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 10.3.2014.
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.
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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 SÚS, protože část pozemků není v majetku obce. Pan starosta informoval o
jednání s ředitelem SÚS a možnosti výměny pozemků a komunikací. Pan František Kozlíček
informoval o tvorbě strategického plánu rozvoje obce. Tento je v současné době zpracováván
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
padlých. 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.
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1. Schválení a doplnění programu:
Vzhledem k rezignaci paní Alice Macákové navrhl starosta provést změnu ve funkcích,
které zastávala, a navrhl doplnění programu o bod 3. Doplnění výborů.
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů a zapisovatele
3. Doplnění výborů
4. Prodej a nájem pozemků
5. Věcné břemeno
6. Rozpočtové opatření č. 1/2015
7. Přístavba ZŠ Ostrovačice
8. Žádosti občanů a organizací
9. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
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 Ludmilu Kačerovskou a pana Františka
Kozlíčka, jako zapisovatele pana Zdeňka Kříže.
Jiný návrh podán nebyl, proto starosta přistoupil k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí ověřovatele zápisu paní Ludmilu Kačerovskou a
pana Františka Kozlíčka, zapisovatelem pana Zdeňka Kříže.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Doplnění výborů
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0

Zdržel se 0

Starosta navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru, kterou zastávala paní Alice
Macáková pana Zdeňka Béma a z funkce člena kontrolního výboru, kterou dosud zastával,
pana Zdeňka Béma odvolat a do této funkce zvolit paní Ludmilu Kačerovskou. Členkou
finančního výboru paní Alice Macáková zůstává nadále.
Nebyly žádné připomínky a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí do funkce předsedy kontrolního výboru pana
Zdeňka Béma. Dále odvolává pana Zdeňka Béma z funkce člena kontrolního výboru a do
této funkce volí paní Ludmilu Kačerovskou.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdržel se 1

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Prodej a nájem pozemků
4.1. Žádost paní Milady Perglové
Starosta uvedl, že paní Milada Perglová požádala o prodej pozemku v majetku obce p. č.
462/1, kterou společně s manželem v současné době užívají v nájemním vztahu jako zahradu.
Na minulém veřejném zasedání bylo schváleno vyvěšení záměru, který byl vyvěšen v době od
27. 4. do 12. 5.2015. Starosta navrhl uvedený pozemek paní Miladě Perglové prodat. Paní
Kačerovská se dotázala, v jaké výši byla stanovena cena za 1 m2. Starosta uvedl, že cena byla
stanovena odborným znalcem 260,- Kč za 1 m2. Nikdo neměl další připomínky a starosta dal
hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje prodej pozemku p. č. 462/1 (zahrada o
výměře 525 m2) v katastru obce Veverské Knínice za cenu 136.500,- Kč dle znaleckého
posudku č. 1007-58-15, paní Miladě Perglové a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné
smlouvy o prodeji pozemku.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4.2. 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, který je součástí oploceného areálu 67, s. r. o. Na minulém veřejném zasedání
bylo schváleno vyvěšení záměru, který byl vyvěšen v době od 27. 4. do 12. 5.2015.
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Protože je již několik let uvedený pozemek užíván bez platné smlouvy, požadují zastupitelé
v případě prodeje manželům Antošovým úhradu přiměřeného nájemného za poslední tři roky.
Starosta navrhl pozemek manželům Antošovým prodat.
Paní Hana Cardová a paní Kačerovská měly poznámku k ceně za pozemek. Paní Kačerovská
se dotázala, kolik činí nájemné za 1 m2 užívané plochy a cena za prodej 1 m2 uvedeného
pozemku.
Pan starosta odpověděl, že se jedná o ornou půdu a cena byla stanovena na základě
vypracovaného znaleckého posudku.
Nebyly další připomínky a starosta dal hlasovat.
V 19:24 se dostavila paní Magda Jelínková. Počet zastupitelů je od této chvíle osm.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje prodej části pozemku p. č. 606/84 (orná
půda o výměře 111 m2) v k. ú. Ostrovačice za cenu 8.780,- Kč manželům Antošovým a
úhradu přiměřeného nájemného za užívání pozemku za poslední tři roky v částce 530,- Kč
dle znaleckého posudku č. 1008-59-15, a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

1

Zdržel se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Paní Kačerovská po hlasování namítla, že pozemek je dlouhodobě zastavěný a měl tedy být
znalcem posuzován jako zastavěná plocha bez ohledu na to, že je veden v katastru
nemovitostí jako orná půda. Obec s ohledem na tuto skutečnost měla požadovat vyšší
nájemné i vyšší cenu za prodej pozemku. Jelikož již bylo po hlasování, starosta uvedl, že
cena byla stanovena znalcem a pokračoval v programu.
4.3. Žádost pana Hyttycha a Švehlíka
Starosta uvedl, že pánové Hyttych 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. Na minulém veřejném zasedání bylo schváleno vyvěšení záměru,
který byl vyvěšen v době od 27. 4. do 12. 5.2015. Starosta navrhl schválit uzavření nájemní
smlouvy. Paní Kačerovská se dotázala, v jaké výši byla stanovena cena za 1 m2 pronajímané
plochy. Pan starosta uvedl, že pronájem pozemků byl stanoven za obvyklou cenu, tj. 0,50
Kč/m2.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje pronájem pozemků p. č. 314 (zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 21 m2) a 315/2 (zahrada o výměře 60 m2) v katastru obce
Veverské Knínice pánům Hyttychovi a Švehlíkovi, za obvyklou cenu a pověřuje starostu
obce k podpisu příslušné nájemní smlouvy.
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Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

5. Smlouva o zřízení věcného břemene

Firma EL projekty, s.r.o. Velké Meziříčí předložila návrh na uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení práva, odpovídajícímu věcnému břemenu. Jedná se o úpravu trafostanice
Pod komorou na pozemku p. č. 793 v k. ú. Veverské Knínice, stavba s názvem „Ostrovačice
st. úpr. TS Pod komorou“. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu ve
výši 1.000,- Kč bez DPH. Pan starosta uvedl, že z uvedené trafostanice je provedena el.
přípojka k vrtu s pitnou vodou a je tedy v zájmu obce tuto smlouvu schválit.
Nikdo neměl připomínky, proto dal starosta hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č.
1040008157/002 o zřízení věcného břemene na parcele obce p. č. 793 v k. ú Veverské
Knínice, zapsaných na LV č. 10001, ke stavbě s názvem: „Ostrovačice st. úpr. TS Pod
komorou“, z důvodu umístění zemního kabelu NN a 2 pojistkových skříní za jednorázovou
úplatu 1.000,- Kč (bez DPH).
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

6. Rozpočtové opatření č. 1/2015 ze dne 31.3.2015

Starosta vyzval účetní obce p. Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením
č. 1 ze dne 31. 3. 2015. Paní účetní uvedla, že rozpočtové opatření se týká navýšení paragrafu
týkajícího se příjmu právnických osob z důvodu získání Sokolovny do majetku obce. Dále se
jednalo o úpravy konsolidačních položek v rozpočtu a nedošlo k žádnému převodu financí
mezi paragrafy rozpočtu. Rozpočtové opatření bylo předběžně schváleno 31. 3. 2015 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. 1/2015
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Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

7. Přístavba ZŠ Ostrovačice
Starosta seznámil přítomné s jednáním, vyvolaným starostou obce Ostrovačice, týkajícím
se přístavby budovy Základní školy v Ostrovačicích z důvodu nedostatečné kapacity, která má
nastat od roku 2019 do roku 2023. Jednalo by se o přístavbu 4 nových tříd s celkovými
náklady 26,072 mil. Kč, z nichž část by pokryla dotace (70%), to je 18,25 mil. Kč, 268 tisíc
již zaplatil Městys Ostrovačice z vlastních prostředků na přípravné a projektové práce a
zbývajících 7,5 mil. Kč je třeba financovat z vlastních zdrojů. Proto byly okolní spádové obce
požádány o spolufinancování a od naší obce je požadována částka 1.190.327,- Kč. Starosta
uvedl, že zastupitelé se tímto problémem zabývali na pracovních schůzkách a dospěli
k názoru, že náklady na přístavbu jsou vysoké a překlenutí uvedeného období lze řešit i bez
vynaložení tak vysokých prostředků na výstavbu, která bude později nevyužita. S ohledem na
rozhodnutí ostatních spádových obcí zastupitelé navrhují nezúčastnit se spolufinancování
výstavby, pro překlenutí kritického období nabízí volnou kapacitu Základní školy a Mateřské
školy Veverské Knínice na prvním stupni.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice neschvaluje spolufinancování přístavby budovy
Základní školy v Ostrovačicích, pro překlenutí problému s její nedostatečnou kapacitou
v letech 2019-2023 nabízí volnou kapacitu Základní školy a Mateřské školy Veverské
Knínice na prvním stupni.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

8. Žádosti občanů a organizací
8.1. Žádost majitelů skupinových garáží v části Nové Oulehle
Starosta uvedl, že majitelé garáží požádali o souhlas s dělením pozemků pod garážemi, které
nestojí na pozemcích, které byly původně stavebníkům ke stavbě obcí prodány a dvě z nich
zasahují i do jiné parcely, která byla převedena z majetku státu do majetku obce. Dále uvedl,
že není žádný důvod bránit stavebníkům provést na vlastní náklady směnné smlouvy mezi
sebou navzájem a obcí a narovnat tak stav, který brání kolaudaci. Starosta navrhl vyslovit
souhlas s dělením pozemků v dané lokalitě.
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Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozdělení pozemků stavebníků garáží a obce
v lokalitě Nové Oulehle dle skutečného stavu směnnými smlouvami k narovnání
současného stavu, bránícího kolaudaci stavby, na vlastní náklady stavebníků.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

8.2. Žádost o příspěvek pro kroužek mažoretek
Občanské sdružení GLOTTIS Říčany požádalo o příspěvek pro mažoretky. Kroužek
navštěvuje 5 dětí z naší obce. Starosta navrhl přispět částkou 500,- Kč na jedno dítě, tj.
celkem 2. 500,- Kč.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje dar pro kroužek mažoretek ve výši 2.500,Kč.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

9. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
Starosta seznámil přítomné se skutečností, že každý provozovatel vodovodů a kanalizací je
povinen založit tzv. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, podle kterého kumuluje
finanční prostředky, zpravidla na zvláštním účtu nebo podúčtu, které jsou nutné k obnově
vodovodů a kanalizací po skončení jejich životnosti. V ideálním případě by měl mít v době
skončení životnosti vodovodu a kanalizace připraveny prostředky na výstavbu nového. Dále
sdělil, že obec takový plán prozatím nemá a je proto třeba provést nápravu. Navrhl plán
obnovy vodovodů a kanalizací, se kterým byli zastupitelé předem seznámeni schválit.
Paní Ludmila Kačerovská k tomu uvedla, že navrhovaná roční částka 100 tis. Kč na
financování obnovy vodovodů a kanalizací je nedostatečná. Dále měla dotaz, zda bude toto
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financování sledované v účetnictví odděleně. Paní účetní ji odpověděla, že finance budou
vedeny na zvláštním podúčtu. Pan František Kozlíček připomněl nutnost schválení tohoto
plánu, protože je to jedna z podmínek získání dotace na dostavbu kanalizace. Paní L.
Kačerovská navrhla, aby roční částka na financování vodovodů a kanalizací byla převáděna
do fondu obnovy minimálně ve výši ročních odpisů souvisejícího majetku (tj. vodovodu a
kanalizace). Pan starosta ještě připomněl, že plán lze průběžně změnit v průběhu tvorby
podle aktuálních potřeb a možností obce. Paní Magda Jelínková se dotázala, na co lze
finanční prostředky z tohoto fondu využít. Pan starosta ji informoval, že prostředky lze použít
pouze na technické zhodnocení vodovodu a kanalizace, nebo na kompletní obnovu. Běžné
opravy musí obec hradit ze svého rozpočtu.
Nikdo již neměl další připomínky, a proto dal starosta hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a
kanalizací.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

10. Různé
10.1. Nákup nízkého kontejneru
Starosta uvedl, že dochází k problémům při sběru bioodpadu, kdy kontejnery jsou příliš
vysoké, nakládání do nich je složité a zdlouhavé, nebezpečné jsou i masivní dveře. Proto se
zastupitelé rozhodli k nákupu nízkého kontejneru na vozidlo Bonetti, kterým se práce
s nakládáním zlepší a urychlí. Starosta navrhl nákup nízkého kontejneru schválit.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje nákup nízkého kontejneru na vozidlo
Bonetti podle nejvýhodnější cenové nabídky.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

10.2. Oprava nařízení č. 1/2015 (tržního řádu)
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0

Zdržel se

0

Starosta sdělil, že obdržel z KÚ JMK výzvu ke zjednání nápravy ve věci Nařízení č. 1/2015,
tržního řádu a zákazu podomního prodeje, který byl schválen na minulém veřejném zasedání
a jeho kontrolou KÚ JMK zjistil, že obsahuje určité chyby. Starosta navrhl opravené nařízení
schválit.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje opravené nařízení č. 1/2015, kterým se
vydává tržní řád a zákaz podomního prodeje.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.
10.3. Zvýšení počtu pracovníků OÚ
Starosta uvedl, že vzhledem k značnému nárůstu administrativy bylo nutné přijmout
administrativní pracovnici na zkrácený poměr (4 hod.), prozatím pouze na smlouvu
o provedení práce, do budoucna je však vhodné schválit přijmutí administrativní pracovnice
do řádného pracovního poměru na půl úvazku. Dále uvedl, že zastupitelstvo se na pracovních
schůzkách dohodlo o přijmutí jednoho pracovníka na plný úvazek jako správce budov.
Starosta navrhl zvýšit počet zaměstnanců o dva na jeden a půl úvazku.
Paní Ludmila Kačerovská se dotázala, do jaké platové třídy bude správce budov zařazen. Pan
Zdeněk Kříž ji informoval o možnosti zařazení do kategorie údržbář, ale vzhledem k tomu, že
tento pracovník bude mít na starosti i správu majetku, bylo by vhodnější zařazení do kategorie
domovník, která také umožňuje vyšší platové ohodnocení. Pan František Kozlíček zdůraznil
nutnost člověka, který bude mít na starosti správu majetku obce z důvodu vlastnictví několika
budov, ke kterým patří i budovy školy a mateřské školky. Dále pak pan starosta informoval,
že společně s místostarostou již připravili inzerát, který bude zveřejněn. Paní L. Kačerovská
ještě upozornila na nutnost vyhlášení nového výběrového řízení na nové místo administrativní
pracovnice.
Nikdo neměl další připomínky a starosta dal hlasovat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zvýšení počtu pracovníků obce o dva, na
jeden a půl úvazku.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Stránka 10 z 13

0

Zdržel se

0

10.4. Vyjádření k Vírskému vodovodu.
Starosta uvedl, že obec obdržela od KÚ JMK žádost o vyjádření, zda obec akceptuje
vypuštění záměru Vírského oblastního vodovodu TV01 z návrhu ZÚR JMK v úseku Říčany
– Chudčice. Dále uvedl, že obec má v současné době dostatečně vydatný zdroj pitné vody,
který by však byl v případě trasování rychlostní komunikace R 43 Boskovickou brázdou
znehodnocen. Proto starosta navrhl schválit vypuštění záměru TV01 v úseku Říčany Hvozdec pouze v případě, že R 43 nebude trasována Boskovickou brázdou.
Pan starosta zdůvodnil vypuštění záměru v úseku Říčany – Hvozdec a ne Říčany – Chudčice
z důvodu nedostatečného zdroje pitné vody pro Hvozdec. Pan František Kozlíček měl
připomínku k tomuto schvalování, že je třeba vědět, co bude vybudováno dříve, jestli
rychlostní silnice, která by ohrožovala zdroj pitné vody, nebo vodovod. Pan Petr Janda se
dotazoval, je-li možné zrušit zdroj pitné vody pro obec a jakým způsobem by byla daná
situace řešena. Pan František Kozlíček odpověděl, že v daném případě by musel být
vybudován náhradní zdroj pitné vody, například uváděný vodovod, který by ale nebyl
financován obcí. Paní Macáková ještě připomínkovala kvalitu dodávané vody a také změnu
ceny v případě dodávky pitné vody z Vírské přehrady. Paní L. Kačerovská vznesla
připomínku, jestli by nebylo možné vyjádřit se až po schválení nového územního plánu
jihomoravského kraje. Pan starosta odpověděl, že termíny na vyjádření se ke stávající situaci
jsou bohužel jednoznačně dány a že připomínky obcí jsou nutné pro tvorbu a schvalování
nového územního plánu kraje
Nikdo neměl další připomínky a starosta dal hlasovat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje vypuštění záměru Vírského oblastního
vodovodu TV01 z návrhu ZÚR JMK v úseku Říčany – Hvozdec pouze v případě, kdy
nebude rychlostní komunikace R 43 trasována Boskovickou brázdou a zůstane zachován
současný zdroj pitné vody obce Veverské Knínice.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

10.5. Námitky proti ZÚR JMK
Starosta uvedl, že zaslal na KÚ JMK námitku proti trasování rychlostní komunikace R 43
Boskovickou brázdou. Seznámil přítomné se zněním námitky a navrhl zastupitelům vzít
námitku na vědomí.
Paní Holubová připomínkovala, přidání nárůstu hlučnosti, která je již teď díky dálnici D1 a
Masarykově okruhu vysoká. Pan starosta zde odpověděl, že všechny argumenty byly do
zdůvodnění uvedeny.
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Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí námitku proti trasování rychlostní
komunikace R 43 Boskovickou brázdou, zaslanou na KÚ JMK.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

11. Diskuze
Paní Magda Jelínková se dotazovala na možnost využití kompostárny vybudované v areálu
zemědělského družstva soukromou osobou. Pan starosta odpověděl, že kompostárnu v areálu
zemědělského družstva vybudovala společnost KTS Ekologie, kde má svůj podíl i obec
Veverské Knínice. Kompostárna je zkolaudována a společnost čeká na vyjádření KÚ JMK
k dotaci na nákup potřebné techniky pro manipulaci s kompostem. Dále pak zdůraznil, že
obec zakoupila svozové vozidlo na bioodpad a v obci jsou rozmístěny kontejnery na
bioodpad, kam mohou občané bioodpad ukládat. Dále je každé pondělí svážen bioodpad
umístěný v dodaných pytlích pracovníky OÚ. O možnosti ukládání bioodpadu byli občané
informováni standardním způsobem. Paní Ludmila Kačerovská navrhovala pozvat zástupce
společnosti KTS Ekologie na některé z příštích veřejných zasedání. Pan Petr Janda se ptal na
konkrétní místa s kontejnery na bioodpad. Zde mu pan starosta odpověděl, že jsou to místa
s kontejnery na tříděný odpad. Dále pak pan starosta informoval, že za dva týdny se bude
konat valná hromada společnosti KTS Ekologie kde určitě získá další potřebné informace.
Pan František Kozlíček sdělil přítomným, že občané budou zcela jistě informováni.
Paní Drápalová připomněla nutnost vybudování chodníků ke hřbitovu. Dále se ptala na
možnost příspěvku obce na obědy pro seniory. Sdělila, že obec Veverská Bítýška seniorům na
obědy přispívá. Pan starosta odpověděl, že o tomto nemá informaci a pověřil místostarostu o
prověření informace. Dále byl vznesen dotaz na cenu obědů pro cizí strávníky a možnosti
odběru z kuchyně mateřské školy. Pan místostarosta informoval o ceně obědů a o možnosti
roznášky po obci za příplatek. Pan starosta informoval o jednání se Správou a údržbou silnic a
KÚ JMK, kteří jsou vlastníky pozemků, po kterých by byl chodník veden. S těmito pozemky
je také úzce spojena i silnice v Podskalí. Paní Macáková ještě připomněla i špatný stav silnice
na návsi. Pan starosta informoval o intenzivním jednání se SÚS o možnosti převodu pozemků
do majetku obce. Paní Holubová se pozastavila nad složitostí majetkových vztahů u pozemků
v obci, kdy stavba je v majetku jednoho subjektu a pozemek pod touto stavbou patří jinému
subjektu. Paní Ludmila Kačerovská poznamenala, že by bylo dobré zařadit do programu
některého z příštích veřejných zasedání samostatný bod týkající se řešení výstavby chodníků
v obci. Dále pak paní Kačerovská navrhla, aby byl vytvořen plán na údržbu a obnovu zeleně
v obci a v jejím okolí. Pan starosta na základě této připomínky pověřil Výbor životního
prostředí vypracováním tohoto plánu.
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Pan Petr Janda poukazoval na nebezpečné stromy v javorové aleji při příjezdu do obce. Pan
starosta zopakoval informaci, že alej již není chráněná a SÚS je pověřená k odstranění
nebezpečných větví i stromů v blízkosti příjezdové komunikace do obce. Pan Janda ještě
poznamenal, že alej již neplní svou původní funkci a některé stromy mohou ohrozit uživatele
komunikace.
Na závěr veřejného zasedání starosta poděkoval všem přítomným za účast a pozval je na
Slavnost Pohádky máje pořádanou v neděli 17. 5. 2015 v 15 hodin. Poté ukončil zasedání
zastupitelstva ve 20:25 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 1/2015

Zápis byl vyhotoven dne: 22. 5. 2015

Zapisovatel: Mgr. Zdeněk Kříž Ph.D.
……………………………………………..

Ověřovatelé:
1. Ing. Ludmila Kačerovská
................................................................... dne ...........................................
2. Ing. František Kozlíček
..................................................................... dne ...........................................

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