OBEC VEVERSKÉ KNÍNICE
Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice
č. 1/2016, konané dne 11. 2. 2016.
Pan 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 a e-maily. Konání zasedání bylo také vyhlášeno místním
rozhlasem.
Dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 8 členů zastupitelstva. Paní Ing.
Kačerovská se omluvila prostřednictvím SMS. Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
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.
Pan starosta nejprve seznámil přítomné s řešením připomínek občanů z diskuze minulého zasedání
zastupitelstva konaného dne 9.12.2015.
Pan 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.
Dále pan starosta sdělil nové informace, že komise se v prosinci nesešla, zasedala až
poslední týden v lednu a dotace byla obci schválena. Rozhodnutí bude vystaveno v polovině
února a nyní probíhají přípravy na zahájení prací. S největší pravděpodobností budou práce
zahájeny 1. 3. 2016 a to v lokalitě „Pod skalou“, vše bude upřesněno na koordinační schůzce
s dodavateli 17. 2. 2016. JMK by měl do konce února rozhodnout o dotaci na dofinancování
ve výši 20%, celková dotace by v případě kladného rozhodnutí byla 80%. Po uložení
kanalizace budou upraveny povrchy vozovek, a pokud bude ukončeno jednání o bezplatném
převodu části komunikace č. 3867 do majetku obce bude provedena i rekonstrukce vozovky
v lokalitě „Pod skalou“.
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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 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.
1. Schválení programu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu
Volba ověřovatelů a zapisovatele
Inventarizace za rok 2015
Inventarizace příspěvkové organizace za rok 2015
Rozpočtové opatření 8/2015
Směrnice o zadávání veřejných zakázek
Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. Smlouva o převodu části pozemku 605/1 do vlastnictví obce
9. Žádost o převod části komunikace č. 3867 na pozemcích obce do majetku obce
10. Různé
11. Diskuze

Pan 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.
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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 Martina Hniličku a paní 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 pana Martina Hniličku a paní
Zdeňku Jírovou, zapisovatelem pana Zdeňka Kříže.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Inventarizace za rok 2015
Starosta požádal místostarostu, pana Zdeňka Kříže o podání zprávy. Pan Kříž podal zprávu o
průběhu a výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků Obce Veverské Knínice. Uvedl,
že inventarizační komise provedla prohlídku stavu a umístnění majetku a zjištěný stav porovnala
s údaji v inventarizačních seznamech, přitom posuzovala stav majetku z hlediska jeho funkčnosti,
morálního a fyzického opotřebení. Při inventuře nemovitého majetku byly porovnány údaje v
sestavách evidence majetku k datu 31. 12. 2015 s údaji na listech vlastnictví v katastru nemovitostí
ČR. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. V rámci dokladové inventarizace členové komise prověřili
zůstatky rozvahových a podrozvahových účtů k datu 31. 12. 2015 a jejich věcnou náplň. Komise
nezjistila žádné nedostatky.
Ke zprávě o inventarizaci obce za rok 2015 nebyly žádné připomínky a tak bylo přistoupeno
k hlasování. Inventarizační zpráva je součástí tohoto zápisu jako příloha č. 3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje inventarizaci obce za rok 2015
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Inventarizace příspěvkové organizace za rok 2015
Starosta požádal účetní obce, aby podala zprávu o výsledku inventarizace příspěvkové organizace.
Paní Krčálová podala zprávu o průběhu a výsledku inventarizace příspěvkové organizace, která
byla provedena rovněž ke dni 31. 12. 2015.
Ke zprávě nebyly žádné připomínky, proto dal starosta hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje inventarizaci příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice za rok 2015.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Rozpočtové opatření č. 8/2015
Starosta vyzval účetní obce p. Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatření č. 8 ze
dne 31. 12. 2015. Toto rozpočtové opatření bylo předběžně schváleno starostou obce a týkalo se
přesunů položek mezi jednotlivými paragrafy. Tyto úpravy souvisí se uzávěrkou účetnictví obce na
konci kalendářního roku. Podrobný rozpis změněných položek je 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. 8/2015
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
Starosta uvedl, že byl vypracován návrh směrnice na zadávání zakázek, která stanoví podmínky,
kterými se bude obec řídit při zadávání zakázek malého rozsahu. Byla stanovena hranice 500 000
Kč, do které bude možné realizovat zakázku zjednodušeně bez výběrového řízení, případně
přímým nákupem. U zakázek nad tuto hranici směrnice ukládá provedení výběrového řízení,
stanovení komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek a zveřejnění uzavřených smluv, pokud
zakázka přesáhne 500 000 Kč. Dále uvedl, že k úpravě směrnice došlo z důvodu zvýšení limitů
v zákoně č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a ve snaze odbourat zbytečnou administrativu a
ušetřit tím čas při realizaci některých projektů. Nikdo neměl připomínky, proto dal starosta hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných zakázek č.
1/2016
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Stránka 4 z 8

Zdržel se

0

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta uvedl, že tato vyhláška stanoví kdo, jak a v jaké výši je povinen platit poplatek za
komunální odpady. Podle výpočtu, který je přílohou této vyhlášky, obec doplácela na jednoho
občana částku 41,- Kč, což činí přibližně 38 000,- Kč ročně, a proto nebude nutné poplatek
zvyšovat. Ve vyhlášce je uveden poplatek v dosavadní výši 500,- Kč na poplatníka.
Z důvodu změny zákona bylo nutné vyhlášku změnit, aby odpovídala současné legislativě, zejména
ve věci odpovědnosti za nedoplatky nezletilých osob a osob, zbavených svéprávnosti. Současně
zastupitelé rozhodli o rozšíření okruhu osvobozených osob od poplatku a tento rozšířili o osoby,
trvale žijící v cizině a seniory, kteří dosáhli věku 85 let a starší.
Paní Magda Jelínková se dotazovala, jakým způsobem bude prokazováno, že je občan dlouhodobě
v zahraničí. Pan starosta jí odpověděl, že formou čestného prohlášení občana, nebo jeho rodinného
příslušníka.
Zastupitelé neměli k návrhu další připomínky, proto nechal starosta hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

8. Smlouva o převodu části pozemku 605/1 do vlastnictví obce
Starosta uvedl, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal na žádost obce
smlouvu o bezplatném převodu vlastnického práva k ideální polovině pozemku parc. číslo 605/1
v k.ú. Veverské Knínice na Obec Veverské Knínice. Jedná se o pozemek v hodnotě 2.352,- Kč dle
účetní evidence na Oulehlích u Bémových. Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny podmínky
pro bezplatný převod pozemku do majetku obce, navrhl starosta beúplatné nabytí nemovité věci
schválit. Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje bezúplatné nabytí nemovité věci a to podílu
o velikosti id. ½ pozemku parc. číslo 605/1 v k.ú. Veverské Knínice v hodnotě 2.352,- Kč
v účetní evidenci z vlastnictví České Republiky do vlastnictví obce Veverské Knínice.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
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Zdržel se

0

9. Žádost o převod části komunikace č. 3867 na pozemcích obce do majetku obce
Starosta uvedl, že obec jedná se SUS JMK o bezúplatném převodu části pozemní komunikace III.
Třídy č. 3867 do majetku obce s tím, že by poté obec z vlastních zdrojů zajistila rekonstrukci
vozovky, která je předběžně odhadována na 2,5 – 3 miliony korun. SUS JMK je převodu nakloněna,
protože v dohledné době má jiné priority na silnicích I., II., a III. třídy a nehodlá investovat do opravy
povrchu vozovky v naší obci. Problém je v tom, že součástí vozovky jsou dva mosty, které jsou také
ve velmi špatném stavu a dle předběžného vyjádření odborníka, si oprava jednoho vyžádá částku 3
mil. korun a druhý by mohl být o něco málo levnější. Obec však nehodlá hradit tak vysoké částky za
opravu mostů a zastupitelé se dohodli, že podáme žádost o bezúplatný převod komunikace do
majetku obce s tím, že bude zajištěna rekonstrukce mostů ze strany a prostředků SUS JMK.
Zároveň v této žádosti požádáme o umožnění stavby chodníku od návsi na hřbitov na pozemcích
JMK, nebo bezúplatný převod dotčených pozemků do majetku obce. Nikdo neměl připomínky a
starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje podání žádosti na SUS JMK o bezúplatný
převod pozemní komunikace č. 3867 na pozemcích ve vlastnictví obce v k.ú. Veverské
Knínice do majetku obce s podmínkou, že oprava dvou mostů na této komunikaci v lokalitě
„Pod skalou“ bude zajištěna a hrazena z prostředků SUS JMK. V žádosti bude zároveň
požádáno o umožnění stavby chodníku od návsi na hřbitov na pozemcích JMK nebo o
bezúplatný převod dotčených pozemků do majetku obce. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce ke zpracování uvedené žádosti.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

10. Různé
10.1. Žádost Mysliveckého sdružení Stráž Veverské Knínice
Starosta sdělil, že MS Stráž požádalo obec o zproštění platby za nájem sokolovny při pořádání
mysliveckého plesu. Dále sdělil, že zastupitelstvo se touto žádostí zabývalo na své pracovní
schůzce a zastupitelé navrhují, aby MS Stráž bylo zproštěno od nájemného.
Nikdo neměl další připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zproštění Mysliveckého sdružení Stráž od
poplatků za pronájem sokolovny při akci "Myslivecký ples".
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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0

Zdržel se

0

10.2. Zvýšení kapacity mateřské školy
Starosta uvedl, že obec již jednou podávala žádost o dotaci na navýšení kapacity mateřské školy,
která však nebyla schválena. V současné době je vypsána nová výzva, které se obec hodlá opět
zúčastnit. Administrativa dotací je však tak složitá, že není možné zpracovat žádost vlastními silami
a proto je nutná spolupráce s firmami, které se v této oblasti pohybují, aby nedošlo ke zbytečnému
vracení žádostí, nedodržení termínů nebo jiným chybám, které by vedly k zamítnutí žádosti.
Takovou firmou je firma Renards dotační, s.r.o. se sídlem v Brně, která se touto problematikou
zabývá již 10 let. Zastupitelé byli seznámeni s cenovou nabídkou a neměli k ní výhrady. Starosta
navrhl schválit podání dotace a spolupráci s firmou Renards dotační s.r.o..
Nikdo neměl připomínky ani dotazy a proto dal starosta hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje další podání žádosti o dotaci na zvýšení
kapacity Mateřské školy ve Veverských Knínicích a spolupráci s firmou Renards dotační,
s.r.o. Brno ve věci administrativního zpracování žádosti.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

12. Diskuze:
Pan Pergl se dotazoval, zda budou občané dotčení stavbou kanalizace včas informováni o postupu
stavby a mají-li občané dostatečné informace o nutnosti projektu na kanalizační přípojku. Pan
starosta mu odpověděl, že informační schůzka mezi stavebními firmami, obcí a stavebním dozorem
se uskuteční 17. 2. 2016 a teprve zde bude doladěn harmonogram prací. Pan František Kozlíček
dodal, že až po té bude uspořádána informační schůzka s občany. Pan starosta ještě připomněl, že
na webových stránkách obce je již téměř rok vyvěšena informace o nutnosti vypracování projektu
domovní přípojky na kanalizaci s kontaktem na projektanta a je na každém občanovi, jak se zařídí.
Paní Zdeňka Jírová se ptala, zda povede kanalizace středem vozovky, nebo při kraji. Pan starosta jí
sdělil, že v místech, kde se bude budovat jak splašková, tak dešťová kanalizace, bude zabraná
téměř celá vozovka.
Pan starosta ještě připomněl, že se stavbou kanalizace dojde k mnoha dopravním omezením v
obci, která se dotknou téměř všech občanů obce.
Pan Pergl ještě připomněl, že ve vozovce ulice Javůrecká je vedeno potrubí místního vodovodu.
Pan starosta ještě informoval přítomné o dalším postupu ve schvalování žádosti o dotaci na
rekonstrukci obecního rozhlasu spojené s výstavbou povodňových hlásičů.
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Nikdo z přítomných neměl další připomínky ani dotazy, proto pan starosta ukončil ve 20:01 veřejné
zasedání.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Inventarizační zpráva obce Veverské Knínice za rok 2015
3) Rozpočtové opatření č. 8/2015

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

Ověřovatelé:
1. Mgr. Martin Hnilička
................................................................... dne ...........................................
2. Mgr. Zdeňka Jírová
..................................................................... dne ...........................................

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