Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2013,
konaného dne 21. 11. 2013

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. Konání zasedání bylo také
vyhlášeno místním rozhlasem.
Starosta připomněl nedávné náhlé úmrtí člena stavebního výboru pana Ing. Viléma Jüttnera,
který se krátce ale významně podílel na jednáních obce ve věcech stavebních. Starosta
požádal přítomné, aby symbolickou minutou ticha uctili jeho památku.
Starosta konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno osm členů zastupitelstva, veřejné
zasedání zastupitelstva obce je tedy usnášeníschopné. Pan Zdeněk Zounek se nedostavil
bez omluvy.
Starosta dále sdělil, že usnesení z minulého zasedání zastupitelstva bylo řádně ověřeno
určenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. Zápis včetně usnesení
předložil starosta účastníkům zasedání k nahlédnutí.

Starosta seznámil přítomné s řešením připomínek občanů z diskuze minulého zasedání
zastupitelstva konaného dne 5. 9. 2013.
12.1. Paní Kačerovská informovala o chystané změně ve výboru pro životní prostředí, kdy
pana Jiřího Dlabala nahradí paní Jana Šancová. Výbor životního prostředí ve spolupráci
s Povodím Moravy chystá podzimní akci čištění potoka ve dvou etapách.
Starosta sdělil, že vzhledem k výměně vedení Povodí Moravy předpokládáme, že se projekt
zřejmě opozdí. Paní Kačerovská uvedla, že podle poslední informace ředitele závodu jsou
plánované úpravy Kníničského potoka zahrnuty do plánu na příští rok, v nejbližší době bude
probíhat výběr projektanta na tuto akci.
12.2. Starosta uvedl písemný dotaz, zda se zastupitelům líbí velká nevzhledná nádrž
a odpověděl, že již několikrát na toto téma hovořil s p. Kokoliovou, která přislíbila nádrž
odstranit. Paní Jelínková navrhla vystavit fakturu i zpětně za zábor veřejného prostranství.
Starosta uvedl, že o nádrži bude ještě jednat s panem Kokoliou.
Starosta k tomu sdělil, že znovu jednal s paní Kokoliovou, pana Kokoliu nezastihl, ale pokusí
se o to znovu.
12.3. Starosta uvedl další písemný dotaz, týkající se stání vozidel, povozů a traktorů na
obecních pozemcích. Starosta informoval, že obec nemůže ze zákona vybírat pokuty za
špatné stání a parkování, toto přísluší Policii ČR. Zpoplatnění stání obcí je možné pouze
tehdy, když by se jednalo o parkoviště, vyhrazené přímo pro uvedené vozidlo.
12.4. Starosta uvedl další písemný dotaz, který se týkal hromady kamení u domu
Jankeových. Sdělil, že s majitelkou jednal již dříve ve věci odstranění písku a kamení, tato
odstranila pouze písek. Odstranění kamene jí bude znovu připomenuto.
Starosta sdělil, že kamení je již odstraněno.

12.5. Pani Drápalová upozornila na blikající světlo u Pužových. Starosta oznámil, že oprava
světel v obci je již objednána.
K tomu starosta uvedl, že oprava světel proběhla a mělo by být vše v pořádku.
12.6. Pan Jaroslav Žaloudek se dotázal na stravování dětí v ZŠ a MŠ. Pan Kříž obsáhle
informoval o kapacitních problémech stravování, které se týká jídelny pouze v ZŠ, které
nesouvisí s kapacitou kuchyně ani se stravováním v MŠ. Ze strany občanů se rozvinula
rozsáhlá diskuze. Pan Kříž z pozice ředitele školy tento problém ve spolupráci se starostou
obce řeší a bude žádat hygienu o výjimku alespoň pro tento školní rok. Dále bude zřejmě
nutné věc řešit stavebními úpravami budovy.
Starosta informoval přítomné, že výjimka od hygieny, stavebního úřadu a Jmk byla ředitelem
a starostou zařízena a nyní se připravují plány přístavby jídelny.
II. Program veřejného zasedání zastupitelstva:
1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů
4. Další etapa kanalizace – projektová dokumentace
5. Nutná přístavba budovy základní školy – projektová dokumentace
6. Svoz bioodpadu - dotace
7. Rozpočtová opatření č. 4, 5 a 6/2013
8. Plán inventur 2013
9. Prodej pozemků dle záměru
10. Žádosti o příspěvek
11. Pronájem bytu dle záměru
12. Různé
13. 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.
Výsledek hlasování č. 1

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje program veřejného zasedání
zastupitelstva a o každém navrhovaném bodu programu bude hlasovat samostatně.

2. Určení zapisovatele
Starosta navrhl, aby zapisovatelkou dnešního veřejného zasedání zastupitelstva byla paní
Ludmila Kačerovská. Návrh byl bez připomínek, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 2

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zapisovatelkou paní Ludmilu
Kačerovskou.

3. Určení ověřovatelů
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu paní Magdu Jelínkovou a pana Martina Hniličku.
Členové zastupitelstva neměli k návrhu připomínky, proto dal starosta hlasovat o návrhu
ověřovatelů zápisu.
Výsledek hlasování č. 3

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ověřovatele zápisu paní Magdu
Jelínkovou a pana Martina Hniličku.
4. Další etapa kanalizace - projektová dokumentace
Starosta sdělil, že na veřejném zasedání dne 12. 6. 2013 schválilo zastupitelstvo zahájení
další etapy budování splaškové a dešťové kanalizace. Vzhledem k tomu, že původní
dokumentaci není již bez úprav možné použít, byla provedena poptávka na zpracovatele
projektové dokumentace a ze tří nabídek byla vybrána nejvýhodnější a to od Ing. Miloše
Cíka. Nyní je třeba schválit uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace na
další etapu kanalizace. Na dotaz paní Kačerovské starosta dále uvedl, že dohodnutá cena
činí 96 tis. Kč a zahrnuje výdaje na stavební a územní řízení, které bude vybraná firma
rovněž zajišťovat. Dále starosta upřesnil trasy, které budou do této etapy zařazeny –
od hasičky směrem k Žaloudkovým včetně dvou levostranných odboček k Rezaninovým a k
Rampulovým, Janošův kopec k potoku, od hasičky směrem k Novým, konec ulice Pod
skalou od Crhonkových k Desovým. Dále už nebyly dotazy ani připomínky a proto dal
starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 4

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy na zpracování
projektové dokumentace další etapy budování kanalizace s Ing. Milošem Cíkem
a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
5. Nutná přístavba budovy základní školy - projektová dokumentace.
Starosta uvedl, že na minulém zasedání informoval v diskuzi ředitel školy pan Kříž
o kapacitních problémech stravování, které se týkají jídelny v ZŠ. Dále starosta uvedl, že se
podařilo zařídit, že kapacita školní jídelny byla dočasně zvýšena a nyní se již mohou
stravovat všichni přihlášení žáci. Má to však jednu podmínku, kterou stanovila Krajská
hygienická stanice Jmk a to do 31. 12. 2013 musí škola a zřizovatel sdělit, jak byla situace
vyřešena nebo jak se řeší. Věc lze řešit přístavbou jídelny, čímž se vyřeší i další problém

školy, kterým je absence šatny. Starosta sdělil, že vzhledem k nedostatku času a havarijní
situaci neprodleně jednali s projekčním atelierem Skála a Skála, který je schopen připravit
projektovou dokumentaci tak, aby bylo možné v první polovině příštího roku zahájit stavbu.
Nyní je třeba schválit uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace na přístavbu
jídelny v základní škole. Na dotaz paní Kačerovské starosta uvedl, že projekční atelier Skála
a Skála zajistí rovněž potřebné stavební a územní řízení, celková cena je dohodnuta ve výši
73 tis. Kč. Dále se rozvinula diskuze k dalšímu rozvoji školy. Po zodpovězení všech dotazů
dal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 5

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy na přístavbu jídelny
v základní škole s projekčním ateliérem Skála a Skála a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
6. Svoz bioodpadu – dotace
Starosta sdělil, že již několikrát jsme na veřejných zasedáních obce hovořili o tom, že vozidlo
Multicar, které obec používá, je ve špatném stavu a v poslední době se zaměstnanci obce
čím dál více zabývají jeho opravami. Nyní se naskytla příležitost získat dotaci na pořízení
vozidla Multicar 27 a čtyř kontejnerů ke svozu a zpracování bioodpadu. Nakládání
s bioodpady prozatím není upraveno zákonem, stále více se však v poslední době hovoří
o jeho schválení. V případě, že by došlo ke schválení zákona, nebude obec za současných
podmínek schopna povinnosti vyplývající z tohoto zákona dodržovat. Výzva na podání
žádostí byla vyhlášena SFŽP dne 25. 9. 2013 a končí dne 18. 12. 2013. Podle podmínek
dotace by obec mohla získat 90 % z ceny pořizovaného vozidla Multicar 27 a kontejnerů, tj.
2.017.917,- Kč, spoluúčast obce 10% by činila 224.213,- Kč. Za zpracování žádosti, její
řízení a zajištění výběrového řízení na dodavatele zaplatí obec firmě VIA ALTA a.s.
101.217,- Kč.(bez DPH) V první fázi firma VIA ALTA a.s. pouze zpracuje a podá žádost o
dotaci za cenu 30.000,- Kč. Pokud SFŽP dotaci obci schválí, bude s firmou VIA ALTA a.s.
uzavřena další smlouva a to smlouva o řízení projektu a zajištění výběrového řízení na
dodavatele. Pro pozdější další využití vozidla je možné zakoupit pluh a sypač v hodnotě
270.000,- Kč. Zastupitelé byli podrobně seznámeni na pracovních schůzkách a e-mailem
s podmínkami dotace i finančními podmínkami. Starosta navrhl schválit podání žádosti
prostřednictvím firmy VIA ALTA a.s., která zařídí v první fázi zpracování a podání žádosti na
SFŽP.
S výhradou k tomuto řešení vystoupil pan Vítězslav Carda, který poukázal na vysoké náklady
spojené s realizací připravovaného projektu, např. nákladná doprava bioodpadu na úložiště
do Náměště n. Oslavou, zajištění 200 t bioodpadu ročně apod. K tomu starosta uvedl, že
obec Říčany uvažuje o vybudování kompostárny a pak by byla možnost odvážet bioodpad
do Říčan. O této alternativě předběžně jednal se starostou obce Říčany. Další možností je
zřídit vlastní kompostárnu na pozemku obce. Problematika svozu bioodpadu byla dlouze
diskutována zastupiteli i občany. Následně nechal starosta hlasovat o návrhu podat žádost
na SFŽP prostřednictvím firmy VIA ALTA a.s., která zařídí v první fázi zpracování a podání
žádosti.
Výsledek hlasování č. 6
Pro - 7
Proti - 1
Zdržel se - 0
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje podání žádosti o dotaci na svoz
bioodpadu a smlouvu s firmou VIA ALTA a.s., která zařídí zpracování a podání žádosti
a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.

7. Rozpočtové opatření č. 4/2013, č. 5/2013 a 6/2013
Rozpočtové opatření č. 4/2013
Účetní obce paní Ludmila Krčálová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2013
ze dne 31. 8. 2013, kterým byly provedeny drobné úpravy rozpočtu mezi položkami z důvodu
přečerpání některých položek (např. el. energie). Předběžně bylo toto rozpočtové opatření
schváleno starostou. Zastupitelé neměli připomínky, proto nechal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 7

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013.
Rozpočtové opatření č. 5/2013
Účetní obce dále seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2013 ze dne
30. 9. 2013, které souviselo se zaúčtováním poskytnutých finančních darů, schválených na
předchozích veřejných zasedáních zastupitelstva. Předběžně bylo toto rozpočtové opatření
schváleno starostou. Zastupitelé neměli připomínky, proto nechal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 8

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013.
Rozpočtové opatření č. 6/2013
Dále účetní obce seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6/2013 ze dne
31. 10. 2013, kterým byly provedeny změny rozpočtu z důvodu navýšení příjmů i výdajů
rozpočtu (např. přijaté finanční dary u příležitosti pořádaní slavnosti dne 31.8.2013, navýšení
příjmů u položky les a vodné apod.). Zastupitelé neměli připomínky, proto nechal starosta
hlasovat.
Výsledek hlasování č. 9

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2013.

8. Plán inventarizace
Starosta sdělil, že dne 19.11.2013 vydal příkaz k provádění inventur a plán inventarizace za
rok 2013. Provádění inventur bude zahájeno dne 16.12.2013 a ukončeno nejpozději dne
24.1.2014. Plán inventarizace obsahuje složení inventarizačních komisí a termíny provádění
jednotlivých činností. Dále starosta sdělil, že zastupitelé byli s plánem inventarizace
seznámeni. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 10

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje plán inventarizace na rok 2013.

9. Prodej pozemků dle záměru
9.1. Dne 21. 2. 2013 podali manželé Lysoňkovi žádost o prodej pozemku p.č. 276 (zahrada,
502 m2) v katastru obce Veverské Knínice, kterou v současné době užívají jako zahradu
v nájemním vztahu. Na prodej pozemku byl zpracován posudek ke stanovení ceny obvyklé
přiměřené, která byla vyčíslena na 120.480,- Kč. Záměr byl vyvěšen na úřední desce,
elektronické úřední desce a na webových stránkách obce od 29.10.2013 do 14.11.2013.
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 doporučil prodej pozemku schválit. Nikdo ze zastupitelů
neměl připomínky a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 11

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje prodej pozemku p.č. 276 (zahrada
o výměře 502 m2) v katastru obce Veverské Knínice manželům Lysoňkovým za cenu
120.480,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy o prodeji
nemovitosti.
9.2. Dne 24. 7. 2013 podal pan David Foltýn žádost o prodej pozemku p.č.288 (zahrada,
240 m2) v katastru obce Veverské Knínice, kterou v současné době užívá jako zahradu
v nájemním vztahu. Na prodej pozemku byl zpracován posudek ke stanovení ceny obvyklé
přiměřené, která byla vyčíslena na 57.600,- Kč. Záměr byl vyvěšen na úřední desce,
elektronické úřední desce a na webových stránkách obce od 29.10.2013 do 14.11.2013.
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 doporučil prodej pozemku schválit. Nikdo ze zastupitelů
neměl připomínky a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 12

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje prodej pozemku p.č. 288 (zahrada
o výměře 240 m2) v katastru obce Veverské Knínice panu Davidu Foltýnovi za cenu
57.600,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy o prodeji
nemovitosti.
9.3. Starosta sdělil, že dne 3. 9. 2013 podal pan Bc. Oldřich Matyáš žádost o prodej
pozemku p.č. 291/2 (zahrada, 333 m2) v katastru obce Veverské Knínice, kterou v současné
době užívá jako zahradu v nájemním vztahu. Prodej byl schválen zastupitelstvem již v roce
2008, nebyl však uskutečněn z důvodů nezaviněných žadatelem. Na prodej pozemku byl
zpracován posudek ke stanovení ceny obvyklé přiměřené, která byla vyčíslena na 79.920,Kč. Záměr byl vyvěšen na úřední desce, elektronické úřední desce a na webových stránkách
obce od 29. 10. 2013 do 14. 11. 2013. 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. Nikdo ze
zastupitelů neměl připomínky a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 13

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje prodej pozemku p.č. 291/2 (zahrada
o výměře 333 m2) v katastru obce Veverské Knínice panu Bc. Oldřichu Matyášovi za
cenu 79.920,- Kč a pověřuje místostarostku obce k podpisu příslušné smlouvy
o prodeji nemovitosti.
9.4. Starosta uvedl, že dne 4. 9. 2013 požádali manželé Medřičtí o prodej pozemku p.č. 265
(zahrada, 463 m2) v katastru obce Veverské Knínice, kterou v současné době užívají jako
zahradu v nájemním vztahu. Na prodej pozemku byl zpracován posudek ke stanovení ceny
obvyklé přiměřené, která byla vyčíslena na 111.120,- Kč. Záměr byl vyvěšen na úřední
desce, elektronické úřední desce a na webových stránkách obce od 29. 10. 2013 do
14. 11. 2013. 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.
Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 14

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje prodej pozemku p.č. 265 (zahrada
o výměře 463 m2) v katastru obce Veverské Knínice manželům Medřickým za cenu
111.120,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné smlouvy o prodeji
nemovitosti.

10. Žádost o příspěvek
Starosta uvedl, že stárci, kteří se zúčastnili letošní akce „Mladé hody“, požádali
prostřednictvím pana Janouška o částečnou úhradu zápůjčky krojů. Zastupitelé na pracovní
schůzce navrhli uhradit z rozpočtu obce částku 10.000,- Kč. Starosta doporučil úhradu této
částky schválit. Návrh byl bez připomínek, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 15

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje úhradu 10.000,- Kč z rozpočtu obce za
zapůjčení krojů pro stárky.

11. Pronájem bytu dle záměru
Starosta sdělil, že dne 14. 10. 2013 podala paní Ludmila Krčálová žádost o prodloužení
nájmu v obecním bytě. Následně dne 29. 10. 2013 byl vyvěšen na úřední desce, elektronické
úřední desce a na webových stránkách obce záměr obce pronajmout byt. Záměr byl vyvěšen
do 14. 11. 2013. Starosta dále sdělil, že na vyvěšený záměr nikdo 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.

Výsledek hlasování č. 16

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
nájem bytu s p. Ludmilou Krčálovou o jeden rok, do 31. 12. 2014 a pověřuje starostu
obce k podpisu příslušného dodatku smlouvy.

12. Různé
12.1. Rezignace pana Dlabala na funkci člena výboru pro životní prostředí
Pan Jiří Dlabal ke dni 13. 11. 2013 z důvodu pracovního zaneprázdnění rezignoval na funkci
člena výboru pro životní prostředí. Na minulém veřejném zasedání místostarostka paní
Kačerovská ve svém příspěvku již tuto změnu avizovala. Na uvolněné místo člena výboru
pro životní prostředí navrhuje paní Janu Šancovou. Zastupitelé neměli připomínky, proto
nechal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 17

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice odvolává z funkce člena výboru pro životní
prostředí pana Jiřího Dlabala a volí do uvolněné funkce člena výboru pro životní
prostředí paní Janu Šancovou.
12.2. Usnesení předsednictva ČOS o darování nemovitého majetku do vlastnictví
obce.
Starosta sdělil, že Usnesením č. 76/4 p ČOS souhlasí s darováním nemovitého majetku ve
vlastnictví TJ Sokol Veverské Knínice, zapsaném na LV č. 370 obci Veverské Knínice s tím,
že bude smluvně ošetřeno v darovací smlouvě nemožnost převodu na třetí osobu bez
souhlasu dárce. Smlouva, navržená obcí, bude předložena k právní kontrole ČOS. O dalším
vývoji situace budeme občany informovat.
12.3 Žádost o zrušení pronájmu nebytových prostor dětského studia Veverka
Dne 24.10.2013 požádala p. Bémová a p. Ivanová o zrušení nájemní smlouvy o pronájmu
nebytových prostor dětského studia Veverka vzhledem k ukončení své činnosti. Zároveň
o pronájem těchto prostor požádala za hasičský sbor Veverské Knínice paní Květa Drdlíková
s tím, že by tyto prostory využívali malí hasiči. Před schválením pronájmu je podle zákona
obec povinna vyvěsit záměr, proto bude pronájem řešen na příštím veřejném zasedání.
13. Diskuze
13.1. Starosta pozval přítomné na Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se
uskuteční v neděli 1. 12. 2013 v 18:00 hodin před obecním úřadem.
13.2. Ředitel ZŠ a MŠ Veverské Knínice pozval přítomné na předvánoční akademii školy –
divadlo Malý princ, které se uskuteční ve středu 11. 12. 2013 od 17,30 hodin v místní
sokolovně. Dětské divadelní představení je připravováno pod režijním vedením paní Zuzany
Armutidisové.

13.3. Paní Ludmila Drápalová upozornila na špatný stav javorů v aleji a nebezpečí pádu
větví.
Starosta sdělil, že podle vyjádření odboru životního prostředí bude nutné tři javory skácet,
u dvou javorů je nařízeno prořezání větví. Práce provedou v nejbližších dnech pracovníci
Správy a údržby silnic.
13.4. Paní Nejezchlebová informovala přítomné, že varhany v našem kostele jsou ve
špatném stavu a že bude nutná rozsáhlá oprava, která si vyžádá přibližně 100 – 120 tis. Kč.
Starosta sdělil, že uspořádání sbírky prostřednictvím obce je složité, jako možnost podpory
uvedl příspěvek z rozpočtu obce.
Dále byla diskutována možnost uspořádat sbírku farností na půlnoční mši, která by byla
obecním úřadem podporována např. informací v připravovaném Zpravodaji, hlášením
místního rozhlasu, případně uložením sbírky v prostorách obecního úřadu apod.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na veřejném zasedání zastupitelstva obce.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 21 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 4/2013
4) Rozpočtové opatření č. 5/2013
5) Rozpočtové opatření č. 6/2013

Zápis byl vyhotoven dne: 26. 11. 2013
Zapisovatel: Ludmila Kačerovská

Ověřovatelé:
1. Magda Jelínková
................................................................... dne ...........................................
2. Martin Hnilička
..................................................................... dne ...........................................

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

