OBEC VEVERSKÉ KNÍNICE
Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice
č. 5/2015, konané dne 9. 12. 2015.
Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:10 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 sedm členů zastupitelstva. Paní
Kačerovská se omluvila ze zdravotních důvodů, pan Hnilička se zatím nedostavil ani
neomluvil. 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 24. 9. 2015.
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.
V 19:12 se dostavil pan Martin Hnilička. Je tedy přítomno osm zastupitelů a zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
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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
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.
1. Schválení programu:
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů a zapisovatele
3. Prodej a pronájem pozemků
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4. Rozpočtová opatření č. 5, 6 a 7/2015
5. Rozpočet obce na rok 2016
6. Rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří na rok 2016
7. Směrnice k plánu obnovy vodovodu a kanalizace
8. Pronájem bytu
9. Výzva zastupitelům JMK k trasování R 43
10. Žádosti občanů a organizací
11. Různé
12. 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 pana Sávu Buršíka a pana Zdeňka Béma, jako
zapisovatele pana Zdeňka Kříže.
Jiný návrh podán nebyl, proto starosta přistoupil k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí ověřovatele zápisu pana Sávu Buršíka a
pana Zdeňka Béma, zapisovatelem 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. Záměr byl
vyvěšen na úřední desce od 23. 11. 2015 do 9. 12. 2015 nikdo jiný na záměr nereagoval.
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Starosta navrhl prodej pozemku panu Lakwovi schválit. Nikdo neměl připomínky a starosta
dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje prodej části pozemku p. č. 273
(zahrada o výměře 121 m2) v katastru obce Veverské Knínice panu Lakwovi za cenu v
místě obvyklou dle znaleckého posudku č.1071-122-15 ve výši 44 090,- Kč a pověřuje
starostu obce k podpisu příslušné smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3. 2. Žádost pana Miroslava Dese
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. Záměr
byl vyvěšen v době do 9. 11. 2015 do 25. 11. 2015, nikdo další na záměr nereagoval.
Starosta proto navrhl uvedenou část pozemku panu Desovi pronajmout. Nikdo neměl
připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje pronájem části pozemku p. č. 965/3
o výměře 565 m2) v katastru obce Veverské Knínice panu Desovi za cenu v místě
obvyklou a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné nájemní smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4. Rozpočtová opatření č. 5, 6 a 7/2015
4.1. Rozpočtové opatření č. 5/2015
Starosta vyzval účetní obce p. Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatření č.
5 ze dne 30. 9. 2015. Toto rozpočtové opatření bylo předběžně schváleno starostou obce a
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týká se změny v rozpočtovém paragrafu pojištění. Jedná se o pojištění vozidla na svoz
bioodpadu. Podrobnosti jsou v příloze č. 3.

Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4.2. Rozpočtové opatření č. 6/2015
Starosta vyzval účetní obce p. Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatření č.
6 ze dne 31. 10. 2015. Také toto rozpočtové opatření bylo předběžně schváleno panem
starostou. Rozpočtové opatření souvisí se změnou účtování dotace z Úřadu práce.
Podrobnosti jsou v příloze č. 4 tohoto zápisu.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

4.3. Rozpočtové opatření č. 7/2015
Starosta vyzval účetní obce p. Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatření č.
7 ze dne 30.11.2015. Také toto rozpočtové opatření bylo předběžně schváleno panem
starostou. Rozpočtové opatření souvisí s navýšením platu administrativní pracovnice OÚ,
nákupem nářadí pro pracovní četu OÚ a s nákupem zahradního traktoru organizace Sokol.
Paní účetní zdůraznila, že se jedná o administrativní přesuny mezi jednotlivými paragrafy
rozpočtu a celkový rozpočet zůstal nezměněn.
Podrobný rozpis tohoto opatření je uveden v příloze č. 5.
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Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

5. Rozpočet obce na rok 2016
Starosta sdělil, že na základě připomínek a návrhů zastupitelů byl starostou a účetní obce
sestaven návrh rozpočtu na rok 2016 a tento byl vyvěšen v zákonem stanovené lhůtě na
úřední desce, el. úřední desce a na webových stránkách obce v době od 23. 11. 2015 do 9.
12. 2015 Požádal účetní obce paní Krčálovou, aby přečetla návrh rozpočtu obce na rok
2016.
Paní Krčálová podrobně seznámila přítomné s jednotlivými položkami rozpočtu. Celkové
příjmy Obce Veverské Knínice na rok 2016 činí 11 914 600,- Kč a výdaje činí 27 756 500,Kč.
Pan starosta zdůraznil, že připravený rozpočet není vyrovnaný a obec využije finanční
rezervy z předchozích let k financování naplánovaných akcí. Paní Jelínková připomněla, že
obec disponuje potřebnými finančními rezervami. Pan Hnilička připomněl, že je třeba plnit
slíbené cíle. Pan starosta zdůraznil, že zpoždění v plánovaných výstavbách je zapříčiněno
řešením vlastnických vztahů k pozemkům a zdlouhavým řešením žádosti o dotaci na
dostavbu kanalizace schvalovanou Ministerstvem zemědělství ČR.
Podrobný rozpočet je uveden v příloze č. 6 tohoto zápisu.
Nikdo ze zastupitelů neměl předloženému návrhu připomínky a starosta nechal o rozpočtu
obce na rok 2015 hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočet obce Veverské Knínice na
rok 2016.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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Zdržel se

0

6. Rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří na rok 2016
Starosta sdělil, že rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří na rok 2016 byl rovněž
vyvěšen v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce, el. úřední desce a na webových
stránkách obce od 16. 11. 2015 do 2. 12. 2015. Celkové příjmy rozpočtu Svazku obcí
Panství hradu Veveří pro rok 2015 činí 273 700,- Kč, celkové výdaje 273 700,- Kč. Rozpočet
je vyrovnaný. Pan starosta uvedl, že rozpočet je opět velmi konzervativní a zahrnuje pouze
opakující se akce.
Podrobný rozpočet je uveden v příloze č. 7 tohoto zápisu.
Nikdo neměl další připomínky proto nechal starosta hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí rozpočet Svazku obcí Panství
hradu Veveří.

Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

7. Směrnice k plánu obnovy vodovodu a kanalizace
Starosta uvedl, že k plánu obnovy vodovodu a kanalizace, který byl schválen na veřejném
zasedání č. 2 dne 14. 5. 2015 usnesením č. 12 je třeba schválit ještě směrnici, která
upravuje tvorbu, výdaje a správu fondu. Uvedl, že zastupitelé byli se směrnicí seznámeni.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje směrnici k plánu obnovy vodovodu a
kanalizace.

Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Pan starosta zdůraznil, že vzniklý fond bude využit na opravy a rekonstrukce vodovodu. Dále
pak zdůraznil, že v současné době jsou velké problémy se zásobováním pitnou vodou, kdy
došlo k poruše nového čerpadla a nebylo možné získat nové čerpadlo.
8. Pronájem bytu dle vyvěšeného záměru
Starosta sdělil, že dne 20. 11. 2015 podala paní Ludmila Krčálová žádost o prodloužení
nájmu v obecním bytě. Dne 4. 11. 2015 byl vyvěšen na úřední desce, elektronické úřední
desce a na webových stránkách obce záměr obce pronajmout byt. Záměr byl vyvěšen do 20.
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11. 2015. Starosta dále sdělil, že na vyvěšený záměr nikdo jiný 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na
nájem bytu s p. Ludmilou Krčálovou o jeden rok, do 31. 12. 2016 a pověřuje starostu
obce k podpisu příslušného dodatku smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

9. Výzva zastupitelům JMK k trasování R 43
Starosta uvedl, že byl osloven starostou města Kuřimi, který ho požádal, zda se
zastupitelstvo obce Veverské Knínice připojí k výzvě zastupitelům JMK, která se týká
trasování rychlostní komunikace R 43 v původně zamýšlené tzv. "Německé trase". Po té
přečetl text výzvy a navrhl, aby byla výzva schválena.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Text výzvy je součástí přílohy č. 8 tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje Výzvu zastupitelům Jihomoravského
kraje dle přílohy č. 8, kterým žádá zastupitele Jihomoravského kraje, aby byla
rychlostní komunikace R43 vedena v tzv. „Německé variantě“.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

1

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
10. Žádosti občanů a organizací
10.1. Žádost Karate club Dragons Rosice
Karate club Dragons Rosice požádal o příspěvek na svoji činnost na rok 2015. Karate
navštěvují 4 členové z naší obce, kteří nedosáhli 18 roků. Starosta navrhl přispět částkou
500,- Kč na každého z nich, tj. celkem 2.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje finanční dar Karate club Dragons
Rosice ve výši 2.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti
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0

Zdržel se

0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

10.2. Žádost o příspěvek Gymnazijní společnosti Zastávka
Gymnazijní společnost Zastávka požádala o příspěvek na svoji činnost na rok 2016,
spočívající v nákupu studijních materiálů, odměňování žáků za výsledky v různých
soutěžích, vydávání školního časopisu apod. Gymnázium v Zastávce navštěvuje ve školním
roce 2015/2016 5 žáků z naší obce. Starosta navrhl přispět částkou 500,- Kč na jednoho
studenta, tj. celkem 2.500,- Kč.
Nebyly žádné další návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje finanční dar Gymnazijní společnosti
Zastávka ve výši 2 500,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

11. Různé
11.1. Plán inventarizace za rok 2015
Starosta sdělil, že dne 30. 11. 2015 vydal příkaz k provádění inventur a plán inventarizace za
rok 2015. Provádění inventur bude zahájeno dne 14. 12. 2015 a ukončeno nejpozději dne
1. 2. 2016. Plán inventarizace obsahuje složení inventarizačních komisí a termíny provádění
jednotlivých činností. Dále starosta uvedl, že zastupitelé byli s plánem inventarizace
seznámeni. Nikdo neměl připomínky a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí plán inventarizace za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

11.2. Žádost o bezplatný převod pozemků do majetku obce
Starosta uvedl, že obec obdržela seznam nemovitostí s nejednoznačnými vlastníky pozemků
na území obce Veverské Knínice ke zveřejnění na úřední desce, kde jsou i pozemky p. č.
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294/8, 378 a 381/2, které jsou vedeny v katastru nemovitostí k. ú. Veverské Knínice na LV
391, vlastnické právo Spolek dělnický dům, Veverské Knínice. Jedná se o tzv. „Plac“ u horní
studny a dva přilehlé menší pozemky. Vzhledem k tomu, že uvedený spolek zanikl a nemá
právního nástupce a na uvedeném pozemku je v současné době hřiště, na kterém by obec
chtěla vybudovat hřiště s herními prvky pro matky s dětmi a odpočinkové místo pro seniory,
navrhuje zastupitelstvo podat žádost na ÚZSVM o bezplatný převod těchto pozemků do
majetku obce.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje podání žádosti na ÚZSVM o bezplatný
převod pozemků p. č. 294/8, 378 a 381/2, které jsou vedeny v katastru nemovitostí k. ú.
Veverské Knínice na LV 391, vlastnické právo na zaniklý Spolek dělnický dům,
Veverské Knínice do vlastnictví obce Veverské Knínice.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

12. Diskuze:
Starosta informoval přítomné, že na obci bylo provedeno dne 7. 12. 2015 dílčí přezkoumání
hospodaření obce, při němž nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Pan Sáva Buršík informoval přítomné o dokončení dalšího čísla Knínického zpravodaje. Dále
pak seznámil s termíny kulturních akcí v obci. Jedná se o Betlémské světlo konané 20. 12.
2015, Tříkrálový koncert konaný 10. 1. 2016 a Vepřové hody u cimbálu připravené na 30. 1.
2016.
Paní Holatová vznesla dotaz, kdy bude zahájena dostavba kanalizace v obci. Pan starosta
informoval, že stále čekáme na schválení dotace z Ministerstva zemědělství ČR a že nelze
zahájit stavbu před tímto schválením. Komise, která rozhoduje o přiznání dotace, bude
zasedat 15. 12. 2015.
Paní Holatová se dále dotazovala na výstavbu parkovacích míst podél ulice Javůrecká. Zde
ji pan Kozlíček i pan starosta sdělili, že parkovací místa nemohou být řešena současně
s kanalizací a bude na ně připraven projekt. Pan Hnilička připomněl, že parkovací zálivy
v části Oulehle velmi dobře řeší dopravní situaci a bylo by třeba podobně postupovat ve
zbytku obce. Pan starosta souhlasil a přislíbil podobné řešení v ostatních částech obce.
Paní Macáková se dotazovala na řešení návsi. Zde ji bylo sděleno, že projekt návsi souvisí
s výstavbou chodníků a bude na tuto výstavbu navazovat.
Paní Plšková připomínkovala problém parkování automobilů v ulici Chaloupky. K této
připomínce se přidala i paní Holubová. Obě se shodly na tom, že díky zaparkovaným
automobilům je těžké touto ulicí i procházet, natož pak vézt například vozík, nebo projet
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automobilem. Pan starosta sdělil, že o této situaci ví, ale dopravní řešení v této ulici si
vyžádá určitá omezení pro majitele domů v této ulici.
Pan Kříž nakonec pozval přítomné na předvánoční dílničky, které se budou konat ve čtvrtek
10. 12. 2015 v budově školy. Pan Hnilička připomněl, že takových akcí, včetně dříve
oznámených, je v obci třeba pořádat více.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem šťastné a veselé svátky
vánoční a hodně zdraví, štěstí, pohody a osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2016.
Poté ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:17 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 5/2015
4) Rozpočtové opatření č. 6/2015
5) Rozpočtové opatření č. 7/2015
6) Rozpočet obce Veverské Knínice na rok 2016
7) Rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří na rok 2016
8) Text Výzvy zastupitelům JMK k trasování R 43

Zápis byl vyhotoven dne:
Zapisovatel: Mgr. Zdeněk Kříž Ph.D.

Ověřovatelé:
1. Bc. Zdeněk Bém
................................................................... dne ...........................................
2. Ing. Sáva Buršík
..................................................................... dne ...........................................

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