OBEC VEVERSKÉ KNÍNICE
Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice

Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 4/2015
konaného dne 24. 9. 2015

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. Paní
Ludmila Kačerovská se omluvila. 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 seznámil přítomné s řešením připomínek občanů z diskuze minulého zasedání
zastupitelstva konaného dne 25.6.2015.
Paní Sapáková apelovala na zachování vodovodního zdroje pro obec při případné stavbě
dálnice R 43 Boskovickou brázdou. RSD je povinno zdroj zachovat. Starosta uklidnil
přítomné, že v případe stavby by se určitě vyvolalo jednání s RSD na toto téma.
Paní Drápalová měla dotaz, jak často se vyváží kontejnery na tříděný odpad a stěžuje si na
neustálé přeplnění kontejneru. Starosta potvrdil vývoz 1x za 14 dní a poukázal na
neukázněnost občanů při skladování plastu i papíru.
Paní Sapáková by navrhovala nádoby na tříděný odpad ke každému RD, starosta
nesouhlasí a oponuje vysokými provozními náklady na svoz, kterými by se zvýšily poplatky
občanů.
Dále paní Drápalová upozornila na zanesený potok pod kostelem a ponechání posekané
trávy v něm. Starosta slíbil, že bude kontaktovat Povodí Moravy na lepší údržbu potoka.
Martin Hnilička se vrací k již zmiňovanému problému přehlednosti a srozumitelnosti
projednávaných materiálu a navrhuje zakoupení dataprojektoru.
I. Program veřejného zasedání zastupitelstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu
Volba ověřovatelů a zapisovatele
Prodej a pronájem pozemků
Rozpočtové opatření 3 a 4/2015
Věcné břemeno
Žádosti občanů a organizací
Různé
Diskuze

1

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.
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. Volba ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu paní Magdu Jelínkovou a pan Zdeňku Jírovou, 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 paní Zdeňku Jírovou, jako zapisovatele pana Zdeňka Kříže.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Prodej a pronájem pozemků
3.1. Žádost pana Dalibora Lakwy
Starosta uvedl, že pan Dalibor Lakwa požádal o prodej části pozemku v majetku obce p. č.
273, o výměře 121 m2, kterou v současné době užívá v nájemním vztahu jako zahradu.
Prodej pozemku požaduje z důvodu vybudování bezbariérového přístupu do RD a pozdější
stavbu garáže pro osobní automobily. Zastupitelé na pracovní schůzce neměli proti žádosti
žádné výhrady a starosta navrhl zveřejnit záměr, prodat část pozemku p. č. 273. Nikdo
neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 273
(zahrada o výměře 121 m2) v katastru obce Veverské Knínice a pověřuje starostu obce
k vyvěšení záměru v zákonné lhůtě na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro
8
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti

0

3. 2. Žádost pana Miroslava Dese

2

Zdržel se

0

Starosta uvedl, že pan Miroslav Des požádal o uzavření nájemní smlouvy k pozemku p. č.
965/3 v k. ú. Veverské Knínice o výměře 565 m2. Jedná se o pozemek a pozemek pod
hřištěm u potoka. Tento pozemek byl převeden z majetku státu do majetku obce a jejich
nájem dosud nebyl řešen. Na tomto pozemku hodlá pan Des umístit asi 20 včelstev. Starosta
navrhl vyvěsit záměr k pronájmu uvedené části pozemku. Nikdo neměl připomínky a starosta
dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje záměr pronajmout část pozemku p.č.
965/3 o výměře 565 m2) v katastru obce Veverské Knínice a pověřuje starostu obce
k vyvěšení záměru v zákonné lhůtě na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro
8
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti

0

Zdržel se

0

4. Rozpočtové opatření č. 3/2015 ze dne 30.6.2015 a 4/2015 ze dne 31.8.2015
4.1. Rozpočtové opatření č. 3/2015
Starosta vyzval účetní obce p. Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením
č. 3 ze dne 30. 6. 2015. Paní účetní uvedla, že rozpočtové opatření se týká paragrafu
Ostatní neinvestiční transfery a souvisí s platbou příspěvku do svazku obcí Panství hradu
Veveří. Rozpočtové opatření bylo předběžně schváleno 30. 6. 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. 3/2015
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Zdržel se

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4.2. Rozpočtové opatření č. 4/2015
Starosta vyzval účetní obce p. Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením
č. 4 ze dne 31. 8. 2015. Paní účetní uvedla, že rozpočtové opatření se týká Rozpočtové
opatření bylo předběžně schváleno 31. 8. 2015 panem starostou. Rozpočtové opatření
souvisí se změnou financování z operačních programů. 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. 4/2015
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
3

Zdržel se

5. Smlouva o zřízení věcného břemene

Firma DUR plus, spol. s.r.o. Zastávka předložila návrh na uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení práva, odpovídajícímu věcnému břemenu. Jedná se o vybudování nové
kabelové přípojky NN v obci z důvodu připojení nového odběrného místa pro pana Hniličku
v části Za Humny na parcele č. 515/9 v k. ú. Veverské Knínice. Věcné břemeno bude zřízeno
úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Nikdo nemel připomínky, proto dal starosta hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
č. 1030026284/001 o zřízení věcného břemene na parcele obce p. č. 515/9 v k. ú
Veverské Knínice, zapsané na LV č.
10001,
ke stavbě s názvem:
„V.Knínice,sm.NNk,Hnilička,pč.1148/37“, z důvodu připojení nového odběrného místa
pro pana Hniličku za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč (bez DPH).
Výsledek hlasování: Pro
7
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti

0

Zdržel se

1

6. Žádosti občanů a organizací
6.1. Žádost pana Růžičky
Starosta uvedl, že pan Oleg Růžička požádal o pronájem pozemků obce, které má
v současné době v pronájmu Zemědělská společnost Veveří Veverské Knínice. Již
v minulosti někteří zastupitelé navrhovali provést výběrové řízení na nájemce obecních
pozemků. Proto ale je třeba nejprve podat výpověď dosavadních nájemních smluv se
Zemědělskou společností Veveří a to do 30. 9. kalendářního roku a výpovědní doba je jeden
rok. Zastupitelé se žádostí zabývali na pracovní schůzce a navrhují výpověď nájemních
smluv podat.
Nikdo neměl připomínky a starosta přistoupil k hlasování
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje podání výpovědi smluv o
zemědělském pachtu č. 33143/2014 a 1132/2014 se Zemědělskou společností Veveří
a.s. ze dne 9. 7. 2014 nejpozději ke dni 30. 9. 2015
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

6.2. Žádost TJ Sokol Veverské Knínice o dotaci na zahradní traktůrek k sečení hřiště
Starosta uvedl, že TJ Sokol požádal o dotaci na částečné pokrytí nákladů za nákup
zahradního traktůrku k sečení fotbalového hřiště. V minulosti byl sečení hřiště řešeno
4

půjčováním zahradního traktůrku od soukromé osoby. Tato možnost už skončila, proto se TJ
Sokol rozhodl zakoupit zahradní traktůrek. Pořizovací cena byla 74 250,- Kč, TJ Sokol žádá
obec o dotaci ve výši 50.000,- Kč. Starosta uvedl, že tato skutečnost nebyla projednávaná
na pracovní schůzce zastupitelstva, protože žádost byla podána později, zastupitelé však
byli podrobně in formováni e-mailem. Navrhl vzhledem k tomu, že v rozpočtu obce jsou volné
finance žádosti vyhovět a dotaci poskytnout s tím, že ve smlouvě bude ošetřeno předkupní
právo obce a nemožnost prodeje třetí osobě po dobu nejméně 5 let .
Zdeněk Kříž k uvedenému bodu uvedl, že žádost byla podána den před zasedáním a
zastupitelé neměli možnost příspěvek prodiskutovat. Dále uvedl, že by traktor více využila
pracovní četa OÚ při údržbě obecních prostranství. Z těchto důvodu nepodpoří schválení
dotace. Pan František Kozlíček uvedl, že diskutoval dané téma s pracovníky pracovní čety
OÚ a ti tvrdí, že by takové zařízení nevyužili. Pan starosta dodal, že v obci je členitý terén a
pracovní četa by potřebovala spíše křovinořez. Pan František Kozlíček dále uvedl, že by
nebylo dobré určovat na co příspěvek obec poskytne. Pan starosta dále vysvětlil, proč došlo
k tomu, že Sokol požádal o příspěvek tak pozdě. Dále sdělil, že organizace ještě doplácí cca
25 tisíc korun ze svého rozpočtu. Pan Zdeněk Bém připomněl, že vyčleněný příspěvek je na
celou tělovýchovu v obci a ne jen pro jednu organizaci, že je třeba podporovat i další
sportovní organizace v obci. Pan starosta uvedl, že obec již přispívala sdružení Falcons a
také Karate klubu Dragons. Zdeněk Bém dále uvedl, že by spíše uvítal obměnu tělocvičného
nářadí v sokolovně. K tomu dodal Martin Hnilička, že zakoupení traktoru je pro Sokol velmi
důležité, protože nemají jinou možnost údržby fotbalového hřiště. Dále uvedl, že Sokol je
jedinou fungující organizací v obci. Pan Sáva Buršík uvedl, že zakoupení nového nářadí není
aktuální, protože sokolovna potřebuje nejdříve zrekonstruovat. Pan starosta ukončil diskusi a
zahájil hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč
TJ Sokol Veverské Knínice na částečné pokrytí nákladů za nákup zahradního traktůrku
k sečení fotbalového hřiště.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

2

Zdržel se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

6.3. Žádost stárků o částečnou úhradu zapůjčení krojů.
Starosta uvedl, že pan Filip Blažek požádal jménem stárků o částečné pokrytí nákladů za
zapůjčení krojů. V letošním roce bude 20 párů stárků a obec vždy uhradí příspěvek ve výši
500,- Kč na jeden kroj. V letošním roce by to tedy bylo 20.000,- Kč. Starosta navrhl schválit,
aby obec uhradila částku 20.000,- Kč jako příspěvek na zapůjčení krojů proti předložené
účtence. Nikdo neměl připomínky a starosta přistoupil k hlasování
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uhrazení částky ve výši 20.000,- Kč,
jako příspěvek na zapůjčení krojů stárkům na akci „Mladé Hody“.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

5

Zdržel se

0

7. Různé

7.1. Umístění antén a technologie na střeše a půdě budovy obecního úřadu
Starosta uvedl, že firma E-expert spol. s.r.o. požádala o vyjádření k záměru, postavit na
střeše budovy obecního úřadu Veverské Knínice novou ústřednovou základnu pro posílení
sítě Vodafone. Dále uvedl, že pozval na minulé zasedání zástupce uvedené firmy, aby
vysvětlil tento záměr a objasnil, zda tento záměr s sebou nenese žádná, zejména zdravotní
rizika pro místní občany. Přestože firma ubezpečila přítomné, že zdravotní rizika zde nejsou,
bylo rozhodnutí odloženo na toto zasedání. Zastupitelé se touto otázkou zabývali na
pracovních schůzkách a většina zastupitelů navrhuje schválit souhlas s možností umístění
navrhované stavby základnové stanice na budově obecního úřadu. Konečné rozhodnutí by
pak zastupitelstvo projednávalo po předložení projektu, návrhu nájemní smlouvy, souhlasu
KHS a HZS. Pan starosta dále uvedl, že výše příspěvku pro obec za umístění zařízení se
odvíjí od počtu obyvatel a tedy potencionálních zákazníků. Dále pak zdůraznil, že se jedná o
předběžný souhlas a vlastní schválení bude až v průběhu stavebního řízení, kde bude také
stanovisko KHS JMK.
Nikdo neměl další dotazy ani připomínky a starosta přistoupil k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice souhlasí s možností umístění stavby
základnové stanice telefonní sítě Vodafone Czech Republic a.s. na budově obecního
úřadu. Konečné rozhodnutí zastupitelstvo projedná po předložení projektu, návrhu
nájemní smlouvy, souhlasu KHS a HZS.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

1

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

7.2. Nákup konvektomatu do školní kuchyně.
Starosta sdělil, že kontrolou KHS v ZŠ a MŠ Veverské Knínice byly zjištěny určité nedostatky
v distribuci a výrobě obědů ve školní kuchyni. Kapacita školní kuchyně je 95 obědů a
v současné době je situace taková, že pokud by se přihlásily další děti k odběru obědů, musí
být odmítnutý příslušný počet důchodců, odebírající obědy ze školní kuchyně. Věc by bylo
možné řešit nákupem konvektomatu a příslušenství v hodnotě přesahující 200.000,- Kč,
čímž by se zvýšila kapacita nejméně o 50 obědů a byly by splněny i příslušné hygienické
normy. Zastupitelé věc projednávali na pracovní schůzce a shodli se, že by bylo vhodné
konvektomat zakoupit. Vzhledem k tomu, že v rozpočtu obce pro rok 2015 s tímto nebylo
počítáno, starosta navrhl, aby pro rok 2016 byla v rozpočtu obce navýšena položka investiční
příspěvek o částku na nákup konvektomatu podle cenové nabídky. Zdeněk Kříž uvedl, že
nákup konvektomatu nesouvisí s kontrolou z KHS JMK a souvisí s naplněnou kapacitou
školní jídelny. Dále uvedl, že konvektomat je nejlevnější řešení pro navýšení kapacity jídelny
a díky minimálním stavebním úpravám v kuchyni také nejrychlejší.
Nikdo neměl další dotazy ani připomínky a starosta přistoupil k hlasování.
Návrh usnesení:

6

Zastupitelstvo obce Veverské Knínice souhlasí s nákupem konvektomatu do školní
kuchyně a s navýšením příspěvku v rozpočtu pro rok 2016 pro ZŠ a MŠ Veverské
Knínice o investiční příspěvek ve výši, potřebné k jeho nákupu podle cenové nabídky.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

7.3. Zapojení ZŠ a MŠ Veverské Knínice do projektu “Místní akční plány rozvoje
vzdělávání“

Starosta požádal pana Zdeňka Kříže o vysvětlení projektu přítomným. Pan Kříž uvedl, že
vypracování místních akčních plánů souvisí s čerpáním dotací EU v následujícím období a
že i obec bude muset vypracovat svůj místní akční plán. V této chvíli bude třeba vypracovat
MAP rozvoje vzdělávání pro oblast Rosicka a MAS Brána Brněnska bude na tomto projektu
fungovat jako koordinátor a nositel projektu. Dále pak uvedl, že nové dotace budou určeny
na tzv. měkké projekty, které nesouvisí s výstavbou nebo přestavbou objektů, ale s rozvojem
dovedností a výměnou zkušeností mezi učiteli v různých oblastech vzdělávání. Obec ani
škola nebude přispívat žádné finanční prostředky na tento projekt. Pan starosta potvrdil, že
MAS Brána Brněnska bude na tvorbu MAP žádat o dotaci.

Nikdo neměl další dotazy ani připomínky a starosta přistoupil k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice souhlasí se zapojením ZŠ a MŠ Veverské
Knínice do projektu “Místní akční plány rozvoje vzdělávání,“ vyhlášenému
Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy z operačního programu „Výzkum, vývoj
a vzdělávání“, programová oblast 3 „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Výsledek hlasování: Pro
8
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Proti

0

Zdržel se 0

7.4. Záměr pronajmout byt.
Starosta uvedl, že 31.12.2015 končí doba pronájmu bytu v přízemí budovy obecního úřadu a
proto jako každý rok je třeba znovu schválit záměr pronajmout tento byt. Zastupitelé byli
seznámení a proto starosta navrhl schválit záměr pronajmout byt na další kalendářní rok.
Před hlasováním dal starosta možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné další stanovisko sděleno nebylo, proto dal hlasovat.
Pro

8

Proti

0

Zdržel se

Návrh usnesení:

7

0

Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje záměr pronajmout byt v přízemí
budovy obecního úřadu a pověřuje starostu obce, aby v zákonné lhůtě vyvěsil
uvedený záměr na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

8. Diskuse
Starosta obce vyzval pana Františka Kozlíčka k seznámení přítomných s nástinem záměrů
rozvoje obce Veverské Knínice. Pan František Kozlíček zdůraznil, že se jedná o pracovní
verzi a nástin rozvoje není ještě zcela dopracovaný. Záměry jsou pracovně rozděleny na
dlouhodobé a na krátkodobé. Dále zdůraznil, že priority u uvedených záměrů nejsou
konečné a že bude také záležet na názorech občanů, které tím vyzval k připomínkám. Také
připomněl nutnost vypracování místního akčního plánu pro obec. V diskusi upozornil na
nutnost opakování výběrového řízení na dostavbu kanalizace v obci z důvodu čerpání
dotace z Ministerstva zemědělství a JMK. Mezi představenými záměry byla zmíněna úprava
místního hřbitova. Zde paní Holubová vznesla připomínku, zda by nebylo vhodné vybudovat
na hřbitově nebo v jeho blízkosti veřejné WC. Na to jí pan starosta odpověděl, že tato
myšlenka nikoho ze zastupitelů nenapadla a že tento návrh bude projednán a zapracován do
koncepce.
Pan František Kozlíček dále připomněl problém stavu místní sokolovny a fary. K problému
fary vystoupila paní Bartoníčková s názorem, že tuto budovu by bylo nejvhodnější zbourat a
na jejím místě vystavět budovu novou. Zastupitelé sdělili, že i oni sdílí podobný názor. Pan
starosta připomněl, že zde bylo několik zástupců různých firem se záměrem vybudovat na
místě fary například spalovnu komunálního odpadu nebo třídírnu odpadů. Zdůraznil, že
s takovým využitím prostoru on ani ostatní zastupitelé nesouhlasí.
Paní Drápalová připomněla neutěšený stav potoka protékajícího obcí. Pan starosta jí sdělil,
že o potok se stará Povodí řeky Moravy, které si samo určuje frekvenci sečení trávy
v potoce. Dále připomněl, že vyčištění potoka je vázáno na dokončení kanalizace v obci.
Paní Drápalová připomněla problém, že někteří občané stále nejsou připojeni na kanalizaci, i
když je to u nich možné. Pan starosta připomněl ještě jeden problém, a to špatné připojení
některých budov na splaškovou kanalizaci, kdy je do ní vpouštěna i dešťová voda. Zdůraznil
nutnost oprav takto chybně připojených budov a také kontrolu ve spojení s vodoprávním
odborem. Při odhalení takového nedostatku a neprovedení nápravy bude majitel budovy
pokutován a opětovně vyzván k nápravě. Pan Martin Hnilička k tomu dodal, že je třeba
zákony dodržovat a v případě vědomého porušování musí dotyčný počítat se sankcemi.
Paní Drápalová otevřela problém dopravní bezpečnosti v obci, zejména pak cesty ke
hřbitovu. Zde pan starosta zopakoval problém majitelů pozemků, na kterých by měl být
vybudován chodník. Dále sdělil, že již má vypracovanou potřebnou dokumentaci k umístění
radaru na vjezdu do obce a odesílá ji ke schválení příslušnými orgány. Paní Drápalová
navrhovala opakované naléhání na úředníky a urychlení lhůt.
Pan starosta dále sdělil, že je již vypracován projekt pro modernizaci místního rozhlasu
společně se systémem varování při výjimečných situacích. Pro modernizaci a vybudování
tohoto systému bude využita dotace z OPŽP 2014-2020. Paní Holubová zde opět
připomínala kvalitu hlášení v místním rozhlasu. Pan starosta nastínil časový harmonogram
obnovy a výstavby celého systému varování a hlášení.
Do diskuse se přihlásil pan Oldřich Bém a připomněl, že k umístění antén operátorů
mobilních sítí na veřejné budovy by měla proběhnout veřejná diskuse, kam by měli být
pozvání odborníci z obou stran. Pan Martin Hnilička jej vyzval ke jmenování takových
odborníků. Pan František Kozlíček zdůraznil, že podobná zařízení jsou instalována po celém
světě a že daná firma musí předložit patřičnou certifikaci zařízení. Pan Oldřich Bém oponoval
příklady ze zahraničí, kde probíhá obrovská diskuse s občany. Pan František Kozlíček
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připomněl, že na webových stránkách obce byla spuštěna anketa o tomto zařízení a vyzval
pana starostu ke sdělení výsledků ankety. Pan starosta sdělil, že ankety se účastnilo méně
než 20 domácností a většina byla pro instalaci zařízení. Zdůraznil ale, že je to
nereprezentativní vzorek a nelze s ním nijak počítat. Dále připomněl, že na minulém
veřejném zasedání byl přítomen zástupce firmy, který odpovídal na dotazy občanů.
Rozběhla se bouřlivá diskuse mezi občany, která ale odbíhala od tématu a proto ji starosta
ukončil.
Na závěr vystoupila paní Štamberová s dotazem ohledně radaru, který má být umístěn u
vjezdu do obce. Pan starosta ji informoval o tom, že toto zařízení pořizuje pouze statistické
údaje a nepořizuje fotografie. Dále uvedl, že provoz zařízení na které se paní Štamberová
dotazuje není v kompetenci obce, ale Policie ČR, nebo Městského úřadu v Rosicích.
Vybrané pokuty by ale neplynuly do pokladny obce.
Nikdo již neměl další dotazy a připomínky, proto pan starosta popřál přítomným hezký zbytek
dne a zasedání ve 20:42 ukončil

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočtová opatření 3/2015 a 4/2015

Zápis byl vyhotoven dne: 2. 10. 2015
Zapisovatel: Mgr. Zdeněk Kříž Ph.D.
…………………………………………………………

Ověřovatelé:
1. Magda Jelínková
................................................................... dne ...........................................
2. Mgr. Zdeňka Jírová
..................................................................... dne ...........................................

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