Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 5/2013,
konaného dne 18. 12. 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 konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno
osm členů zastupitelstva, veřejné zasedání zatupitelstva obce je tedy usnášeníschopné.
Pan Zdeněk Zounek se nedostavil.
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 21. 11. 2013.
13.1. Starosta pozval přítomné na Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které se
uskuteční v neděli 1. 12. 2013 v 18 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.
Starosta k tomu sdělil, že javory jsou již pokáceny a prořezány. Z důvodu nebezpečí
polomů větví zvažují společně s odborem ŽP Mú Rosice vynětí zbývajících javorů
z ochrany a jejich postupné kácení.
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.

II. Program veřejného zasedání zastupitelstva
1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů
4. Rozpočet obce na rok 2014
5. Rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří
6. Rozpočtové opatření č. 7/2013
7. Pronájem nebytových prostor v budově OÚ
8. Různé
9. 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 Alici Macákovou a pana Vítězslava Cardu.
Členové zastupitelstva neměli k návrhu připomínky, proto dal starosta hlasovat o návrhu
ověřovatelů zápisu.
Výsledek hlasování č. 3

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ověřovatele zápisu paní Alici
Macákovou a pana Vítězslava Cardu.

4. Rozpočet obce na rok 2014
Starosta požádal účetní obce paní Krčálovou, aby přečetla návrh rozpočtu obce na rok 2014.
Dále sdělil, že rozpočet byl vyvěšen v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce, el. úřední
desce a na webových stránkách obce.
Paní Krčálová podrobně seznámila přítomné s jednotlivými položkami rozpočtu. Celkové
příjmy Obce Veverské Knínice na rok 2014 jsou rozpočtovány ve výši 11 444 tis. Kč, celkové
výdaje rozpočtu na rok 2014 představují částku 17 165 tis. Kč. Rozdíl 5 721 tis. Kč bude kryt
z prostředků minulých let.
Nikdo ze zastupitelů neměl předloženému návrhu připomínky a tak starosta nechal o
rozpočtu obce na rok 2014 hlasovat.
Výsledek hlasování č. 4

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočet obce na rok 2014.

5. Rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří
Starosta sdělil, že rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří na rok 2014 byl vyvěšen
v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce, el. úřední desce a na webových stránkách
obce. Celkové příjmy rozpočtu Svazku obcí Panství hradu Veveří činí 2 922 800 Kč, celkové
výdaje 3 403 900 Kč, rozdíl 481 100 Kč bude financován z prostředků minulých let. Nikdo
neměl připomínky a tak nechal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 5

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Panství
hradu Veveří.
6. Rozpočtové opatření č. 7/2013
Účetní obce paní Ludmila Krčálová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7/2013
ze dne 29. 11. 2013, které bylo předběžně schválenou starostou obce. Rozpočtové opatření
obsahovalo změnu v položce ostatní odpady (15 tis. Kč) a již dříve schválený investiční
příspěvek Svazku obcí Panství hradu Veveří na zametací stroj (40 500 Kč). Zastupitelé
neměli připomínky, proto nechal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 6

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013.

7. Pronájem nebytových prostor v budově OÚ
Starosta sdělil, že 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. Následně dne 7. 11. 2013 podala Moravská hasičská jednota prostřednictvím paní
Drdlíkové žádost o pronájem nebytových prostor uvolněných po dětském studiu Veverka pro
klub mladých hasičů. Svoji činnost nemohou provozovat v požární zbrojnici z důvodu
neexistence sociálního zařízení. Starosta dále sdělil, že obec vítá iniciativu mladých hasičů

a že zastupitelé navrhují schválit pronájem uvedených nebytových prostor za stejných
podmínek, jaké mělo studio Veverka, tedy pronájem za 1,- Kč ročně. Nechal hlasovat.
Výsledek hlasování č. 7

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje pronájem nebytových prostor
v přízemí budovy OÚ, uvolněných po dětském studiu Veverka Moravské hasičské
jednotě, hasičskému sboru Veverské Knínice jako klubovnu mladých hasičů
s nájemným ve výši 1,- Kč ročně a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné
smlouvy.

8. Různé
8.1. Zapojení Základní školy Veverské Knínice do projektu EU
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Veverské Knínice požádal o zapojení základní školy
do projektu EU pro vytvoření sítě škol, které si budou mezi sebou vyměňovat zkušenosti
s výukou žáků, u kterých je zhoršený prospěch, nebo jsou jinak ohroženi předčasným
vystoupením ze systému vzdělání. Projekt bude pod patronací ZŠ Rosice.
Výsledek hlasování č. 8

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zapojení ZŠ Veverské Knínice do
projektu EU "Podpora vzdělávacích aktivit na Rosicku" pro vytvoření sítě škol pod
patronací ZŠ Rosice.
8.2. Žádosti
8.2.1. Žádost o příspěvek DCHB-Oblastní charity Rajhrad
Oblastní charita Rajhrad požádala dopisem ředitele Ing. Jaromíra Bílého o mimořádný
příspěvek nebo dar na provoz domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě a na
provoz terénní ošetřovatelské a pečovatelské služby pro klienty v okolních obcích. Starosta
doporučil ke schválení finanční dar ve výši 10.000 Kč a o návrhu nechal hlasovat.
Výsledek hlasování č. 9

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje finanční dar ve výši 10.000,- Kč
Oblastní charitě Rajhrad na provoz domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
v Rajhradě a na provoz terénní ošetřovatelské a pečovatelské služby pro klienty
v okolních obcích.
8.2.2 Žádost firmy Elprojekty s.r.o.
Starosta uvedl, že firma Elprojekty s.r.o. požádala o vyjádření k projektové dokumentaci na
akci „V. Knínice, Úlehle, NN, lok. RD, p.č. 1153, 610“ a akci V. Knínice, rozš, NNk RD Brist“.
Dále sdělil, že věcná břemena mají být zřízena na pozemcích, převedených v letošním roce
z MNV. Obec nemůže v těchto případech vydávat žádná stanoviska do doby prověření
převodu Státním pozemkovým úřadem (SPÚ). Dále sdělil, že podle posledního dotazu na
SPÚ by prověřování mělo být skončeno do konce února 2014.

8.2.3 Žádost pana Františka Cardy
Starosta sdělil, že pan František Carda požádal o prodej pozemku p.č. 63 o výměře 194 m2
(pod školou). Jedná se rovněž o pozemek, převedený v letošním roce z MNV na obec, proto
o něm nebude do doby ukončení prověřování SPÚ rozhodováno.
8.2.4. Žádost MUDr. Svobody o zajištění příjezdu k pozemkům a změnu ÚP
Starosta uvedl, že MUDr. Svoboda Josef požádal o zajištění příjezdu k pozemkům v jeho
vlastnictví p.č. 709/1, 710/1 a 711 a o změnu územního plánu. Požaduje, aby pozemek p.č.
711 byl zařazen do pásma výstavby RD, namísto současného zařazení Občanská
vybavenost - školství a Občanská vybavenost - sportovní plochy. Dostupnost pozemků bude
zachována v současné podobě přes pozemky obce p.č. 705/1 a 704. Žádost o změnu
územního plánu bude zařazena k ostatním žádostem a bude posouzena při sestavování
nového územního plánu.
8.2.5 Žádost Správy a údržby silnic Jmk
Správa a údržba silnic Jmk požádala o souhlas se zápisem geometrického plánu, týkajícího
se opravy mostu II/386 Veverská Bítýška č. 386-009, provedené v roce 2012. Vzhledem
k tomu, že dosud probíhá prověřování převodu dotčených pozemků z MNV na obec Státním
pozemkovým úřadem, nemůže obec vydávat žádná stanoviska k dotčeným pozemkům.
8.3. Zpráva o provedení veřejnosprávní kontroly účetnictví ZŠ Veverské Knínice
Předsedkyně finančního výboru podala zprávu o provedení veřejnoprávní kontroly Základní
školy a Mateřské školy Veverské Knínice. Kontrola byla zaměřena na hospodaření
příspěvkové organizace a vedení účetnictví za období leden – září 2013. Kontrolou byly
zjištěny četné nedostatky účetních dokladů z hlediska věcné správnosti a úplnosti dokladů.
Termín pro odstranění nedostatků a předání záznamu o provedené nápravě zřizovateli byl
kontrolní skupinou stanoven do 15. 12. 2013.

9. Diskuze
9.1. Starosta podal informaci o připravovaném zřízení kompostárny v areálu Zemědělské
společnosti Veveří, a.s. a to firmou KTS Ekologie, která v současné době zajišťuje svoz
odpadu v naší obci. Tímto řešením by klesly náklady na ukládání a přepravu bioodpadu na
minimum. Starosta připomněl, že na minulém veřejném zasedání byla problematika svozu
bioodpadu řešena se závěrem podat žádost o dotaci na svoz bioodpadu (tj. pořízení vozidla
Multicar 27 a čtyř kontejnerů ke svozu a zpracování bioodpadu).
9.2. Starosta pozval přítomné na „Betlémské andělení“, které se bude konat v neděli
22. 12. 2013 v 17:00 na návsi ve Veverských Knínicích - pod vánočním stromem. Součástí
společenské akce bude malé občerstvení (punč, čaj, bábovka).
9.3. Kulturní výbor připravuje Tříkrálový koncert, který se uskuteční v sobotu 12.1.2014
v kostele Sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích.

Starosta poděkoval všem přítomným za účast na veřejném zasedání zastupitelstva obce.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,15 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočet Obce Veverské Knínice na rok 2014
4) Rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří na rok 2014
5) Rozpočtové opatření č. 7/2013

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 12. 2013
Zapisovatel: Ludmila Kačerovská

Ověřovatelé:
1. Alice Macáková
................................................................... dne ...........................................
2. Vítězslav Carda
..................................................................... dne ...........................................

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

