OBEC VEVERSKÉ KNÍNICE
Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice
č. 2/2016, konané dne 4. 5. 2016.
Pan starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:04 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 e-maily. Písemné pozvánky již rozesílány nebudou
z důvodu neúčelnosti, ekonomické a časové náročnosti. Konání zasedání bylo také
vyhlášeno místním rozhlasem.
Dále pan starosta konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva.
Pan Kozlíček je mimo území ČR a omluvil se. Paní Kačerovská se omluvila ze zdravotních
důvodů. Pan Buršík se dostaví v průběhu zasedání. Zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné.
Sdělil, že usnesení z minulého zasedání zastupitelstva bylo řádně ověřeno určenými
ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. Zápis předložil účastníkům
zasedání k nahlédnutí.
Pan starosta nejprve seznámil přítomné s řešením připomínek občanů z diskuze minulého
zasedání zastupitelstva konaného dne 11. 2. 2016.
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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Nově sdělil, že podaná žádost o dotaci byla s definitivní platností zamítnuta.
1. Schválení programu:
1.
2.
3.
4.

Schválení programu.
Volba ověřovatelů a zapisovatele.
Věcné břemeno.
Veřejnoprávní smlouva s MěÚ Rosice o vykonávání služby Městské policie Rosice na
území obce Veverské Knínice.
5. Rozpočtové opatření 1/2016 a 2/2016.
6. Smlouvy k žádosti o dotaci na rozšíření kapacity MŠ.
7. Smlouva o odborné pomoci při správě lesa a ceníky dřevin, prodávaných obcí.
8. Záměr společnosti KTS Ekologie a navýšení základního jmění společnosti formou
členského příspěvku obcí.
9. Žádosti občanů a organizací.
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.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
V 19:10 se dostavil pan Buršík, počet členů zastupitelstva se zvýšil na 7. Zastupitelstvo je
usnášeníschopné.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Pan starosta navrhl jako ověřovatele zápisu paní Magdu Jelínkovou a pana Sávu Buršíka,
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 pana Sávu Buršíka, zapisovatelem pana Zdeňka Kříže.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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0

Zdržel se 0

3. Smlouva o zřízení věcného břemene.
Firma YPM Service, s.r.o. Moravské Knínice předložila návrh na uzavření smlouvy na zřízení
práva, odpovídajícímu věcnému břemenu. Jedná se o vybudování nového kabelového
vedení NN a rozpojovací skříně na parcelách ve vlastnictví obce č. 1151/45 a 1151/58 v k. ú.
Veverské Knínice. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši
1.000,- Kč bez DPH.
Nikdo neměl připomínky, proto dal starosta hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obce
Veverské
Knínice
schvaluje
uzavření
smlouvy
č. NM-014330031015/001 o zřízení věcného břemene na parcelách obce p. č. 1151/45
a 1151/58 v k. ú. Veverské Knínice, zapsané na LV č. 10001, ke stavbě s názvem:
„V.Knínice,rozš.NNk,garáže,1151/45“, za účelem umístění kabelového vedení NN
a rozpojovací skříně za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč (bez DPH).
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Veřejnoprávní smlouva s MěÚ Rosice o vykonávání služby Městské policie Rosice
na území obce Veverské Knínice.

Starosta vysvětlil přítomným, že MěÚ Rosice jako zřizovatel Městské policie v Rosicích
nabídl obcím ORP Rosice možnost, aby na území jednotlivých obcí vykonávala službu MP
Rosice na základě veřejnoprávní smlouvy za poplatek ve výši 500 000,- Kč, 250 000,- Kč
nebo 125 000,-Kč ročně, podle druhu a četnosti výkonu služby. Zastupitelé projednávali tuto
nabídku na pracovních schůzkách a navrhují tuto smlouvu prozatím neuzavřít.
Nebyly žádné připomínky a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
s MěÚ Rosice k zajišťování činnosti Obecní policie Rosice na území obce Veverské
Knínice.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti
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0

Zdržel se

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Rozpočtové opatření
5.1. Rozpočtové opatření č. 1/2016
Starosta vyzval účetní obce p. Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením
č. 1 ze dne 29. 2. 2016. Toto rozpočtové opatření bylo předběžně schváleno starostou obce.
Paní účetní sdělila, že rozpočtové opatření se týkalo poplatku za správní řízení vedená
v Rosicích a zaúčtování finančního daru na léčbu zraněného psa. 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. 1/2016
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5.2. Rozpočtové opatření č. 2/2016
Starosta vyzval účetní obce p. Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením
č. 2 ze dne 31. 3. 2016. Toto rozpočtové opatření bylo předběžně schváleno starostou obce.
Paní účetní informovala, že se rozpočtové opatření se týká finančního příspěvku Gymnáziu
Zastávka, kde v současné době studuje 9 studentů z Veverských Knínic. Finanční příspěvek
byl schválen na minulém veřejném zasedání. Dále se uvedené rozpočtové opatření týkalo
částky 416 000 Kč za zpracování projektové dokumentace pro vestavbu MŠ. Podrobnosti
jsou v příloze č. 4.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
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Zdržel se

0

6. Smlouvy k žádosti o dotaci na rozšíření kapacity MŠ
6.1. Smlouva na projekční práce
V rámci žádosti o dotaci bylo nutné předložit jako přílohu žádosti dokumentaci pro
spojené územní a stavební řízení včetně položkového rozpočtu. Z uvedeného důvodu byl
v rámci směrnice obce pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016 osloven Ing. arch. Ondřej
Skála, který dříve projektoval stavbu jídelny ZŠ Pan architekt nám vyšel vstříc a ve velmi
krátké době zpracoval všechny dokumenty a náležitosti, potřebné k podání žádosti. Na
projekční práce byla uzavřena smlouva o dílo včetně jejího 1. dodatku, který byl zpracován
z důvodu zachování původní dohodnuté ceny díla 416 000,- Kč včetně DPH i když se
zpracovatel stal plátcem DPH. Starosta uvedl, že zastupitelé byli o těchto skutečnostech
informování a navrhl uvedenou smlouvu vzít na vědomí.
Pan Kašpárek se dotazoval na novou kapacitu MŠ a na datum dokončení vestavby. Pan
starosta, společně s panem Křížem, mu sdělili, že kapacita bude navýšena o 20 míst na 48
dětí a termín zahájení provozu s novou kapacitou je 1. 9. 2017.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí smlouvu o dílo včetně jejího
1. dodatku, uzavřenou s Ing. arch. Ondřejem Skálou k akci „Rozšíření kapacity
a bezbariérové úpravy objektu Mateřské školy - Veverské Knínice
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

6.2. Smlouva o předškolním vzdělávání s obcí Hvozdec
Starosta uvedl, že další, velmi důležitou přílohou žádosti o dotaci byla smlouva o
předškolním vzdělávání s obcí Hvozdec. Její důležitost spočívala v tom, že po dokončení
stavby je třeba zejména v období tzv. udržitelnosti, naplnit kapacitu školky, což bude 2 x 24
dětí. Z odhadovaného demografického vývoje nebylo zřejmé, že bude kapacita naplněna
dětmi z naší obce, proto bylo nabídnuto obci Hvozdec, že po zvýšení kapacity školky budou
volné kapacity přednostně nabídnuty obci Hvozdec a přijímací kritéria budou pro jejich děti
stejná, jako pro děti z naší obce. Starosta sdělil, že zastupitelé byli informováni a navrhl
smlouvu vzít na vědomí.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí smlouvu o spolupráci
v předškolním vzdělávání, uzavřenou s obcí Hvozdec k akci „Rozšíření objektu
Mateřské školy Veverské Knínice“
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

7. Smlouva o odborné pomoci při správě lesa a ceníky prací a dřevin prodávaných
obcí
7.1. Smlouva o odborné pomoci při správě lesa
Starosta sdělil, že správce obecního lesa pan Tláskal náhle zemřel a bylo nutné uzavřít
smlouvu s novým správcem. Proto byla oslovena firma WOODPARK s.r.o., jejímž jednatelem
je pan Patrik Smutný, který obecní lesy spravoval před panem Tláskalem. Smlouva byla
uzavřena na veškeré pěstební a těžební práce za cenu 6 000,- Kč měsíčně bez DPH.
Starosta uvedl, že zastupitelé byli informováni a navrhl uvedenou smlouvu vzít na vědomí.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí smlouvu o odborné pomoci při
správě lesů, uzavřenou s firmou WOODPARK s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno.

Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

7.2. Ceníky prací a dřevin, prodávaných obcí
Starosta uvedl, že pan Pospíšil, který se bude společně s panem Smutným podílet na
správě lesů, předložil ke schválení ceníky prací a dřevin, které bude obec prodávat. Ceníky
vycházejí z tržních cen místně obvyklých. Dále starosta sdělil, že zastupitelé byli s ceníky
seznámeni a neměli výhrady. Navrhl proto uvedené ceníky prací a dřevin schválit.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ceníky pěstební činnosti, těžební
činnosti a dřevní hmoty obce Veverské Knínice.

Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

8. Záměr společnosti KTS Ekologie a navýšení základního jmění společnosti formou
členského příspěvku členských obcí.

Starosta uvedl, že společnost KTS Ekologie s.r.o. zakoupila pozemky v průmyslové zóně
naší obce a hodlá zde vybudovat odpadové centrum pro úpravu a skladování odpadů.
Prozatím je k dispozici studie proveditelnosti na zhotovení projektové dokumentace je třeba
přibližně částku 800 000,- Kč. Jednou z variant, jak získat tuto částku je navýšení základního
jmění společnosti, kdy každá z členských obcí by navýšila svůj podíl o dalších 25 000,- Kč.,
na celkových 50 000,- Kč. Členské obce svazku Kahan jsou tomuto řešení nakloněny
a souhlasí i většina členských obcí Tišnovska. Společnost KTS Ekologie hodlá navýšení
základního jmění společnosti projednávat na valné hromadě v měsíci červnu. Starosta uvedl,
že zastupitelé jsou s touto skutečností seznámeni a navrhl schválit navýšení základního
jmění společnosti KTS Ekologie s.r.o. o členský příspěvek naší obce ve výši 25 000,- Kč
v případě, že bude zvolena tato varianta.
Pan Buršík se dotazoval, vzniknou-li nová pracovní místa pro místní občany. Pan starosta
mu sdělil, že v novém provozu bude zaměstnáno asi 10 lidí a že část pracovních míst mohou
obsadit občané Veverských Knínic.
Pan Zdeněk Bém se ptal, zda dojde ke zvýšení počtu kamionů přijíždějících do obce. Pan
starosta odpověděl, že ke zvýšení provozu kamionů určitě dojde, ale vzhledem k tomu, že
centrum má být budováno v průmyslové zóně u zemědělského družstva, do obce nebude
vjíždět větší počet kamionů. Paní Magda Jelínková chtěla konkretizovat příjezdovou cestu
k budoucímu centru. Pan starosta odpověděl, že se jedná o cestu spojující Veverské Knínice
s Říčany a že je předjednána oprava této cesty s finanční spoluúčastí firem využívajících tuto
komunikaci.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje peněžitý vklad ve výši 25 000,- Kč, a rovněž i převzetí závazku
ke splacení tohoto vkladu, do základního kapitálu společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. se
sídlem Hutní Osada 14, Zastávka, 664 84, IČ 283 10 942, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60416. Zastupitelstvo
zároveň pověřuje starostu, aby učinil za obec jako společníka společnosti KTS
EKOLOGIE s.r.o. veškeré s tímto související právní úkony, zejména učinil podpis
písemného prohlášení týkajícího se převzetí vkladové povinnosti.
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Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdržel se

1

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

9. Žádosti občanů a organizací.
9.2. Žádost o příspěvek pro kroužek mažoretek
Starosta uvedl, že Občanské sdružení GLOTTIS Říčany požádalo o příspěvek pro
mažoretky ve výši 5.000,- Kč. Kroužek navštěvuje 6 dětí z naší obce. Zastupitelé navrhli
přispět jako vždy částkou 500,- Kč na jedno dítě, tj. celkem 3. 000,- Kč.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje dar pro kroužek mažoretek ve výši
3.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

9.3. Žádost maminek z Veverských Knínic
Starosta sdělil, že maminky z Veverských Knínic požádaly o zproštění od nájmu sokolovny
včetně energií, při pořádání akce Dětský maškarní karneval dne 19. 3. 2016 a navrhl jejich
žádosti vyhovět.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zproštění maminek z Veverských
Knínic od poplatku za nájem sokolovny včetně energií při pořádání akce „Dětský
maškarní karneval.“
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

9.4. Návrh na pořízení změny územního plánu
Starosta uvedl, že společnost První Kníničská s.r.o., Staňkova 357/7, 602 00 Brno
prostřednictvím MVDr. Michala Hojovce , navrhla změnu územního plánu obce u parcely
č. 711, v k. ú. Veverské Knínice, kterou vlastní. Navrhuje změnu z dosavadního využití ploch
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z UO-Š – Občanská vybavenost, školství a sport na UO-B – Občanská vybavenost
s bydlením. Starosta sdělil, že v současné době do schválení ZÚR JMK obec nebude
zahajovat proces změny ani projednávání územního plánu a navrhl tento návrh odložit do
doby projednávání nového územního plánu obce, který bude zahájen teprve po definitivním
schválení ZÚR JMK.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje odložení návrhu První Kníničské s.r.o.
na změnu územního plánu obce do doby projednávání nového územního plánu, které
bude zahájeno teprve po definitivním schválení ZÚR JMK.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

9.5. Žádost Ing. Dany Matyášové
Starosta sdělil, že Ing. Dana Matyášová požádala o odkup části pozemku p. č. 1049 v k. ú.
Veverské Knínice o výměře cca 87 m2, sousedící s pozemkem p. č. 494/1, který je v jejím
vlastnictví. Dále uvedl, že se jedná o část pozemku lichoběžníkového tvaru mezi pozemkem
Ing. Matyášové a cestou a že zastupitelé na pracovní schůzce neměli žádné námitky proti
jeho prodeji.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje záměr prodat část pozemku p. č. 1049
(ostatní plocha, neplodná půda) v k. ú. Veverské Knínice o výměře cca 87 m2
a pověřuje starostu obce k vyvěšení záměru v zákonné lhůtě na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdržel se

1

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

9.6. Žádost hasičského sboru Veverské Knínice
Starosta sdělil, že HS Veverské Knínice požádal o finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč na
svoji činnost, konkrétně na nákup vybavení mladých hasičů a sportovního zařízení. Starosta
doporučil poskytnutí příspěvku schválit.
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Paní Magda Jelínková připomínala, že je opět škoda, že se zasedání nezúčastnil nikdo ze
zástupců hasičů.
Nikdo neměl další připomínky a starosta dal hlasovat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje finanční příspěvek MHJ, hasičskému
sboru Veverské Knínice ve výši 30.000,- Kč na vybavení mladých hasičů a sportovní
vybavení.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

10. Různé:
10.1. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Veverské Knínice za rok 2015
Starosta seznámil přítomně se zprávou o bezpečnostní situaci v obci Veverské Knínice za
rok 2015, zpracované OOP Rosice.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí zprávu OOP Rosice
o bezpečnostní situaci v obci Veverské Knínice za rok 2015

Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

10.2. Poskytnutí dotace z JMK na akci Veverské Knínice - kanalizace.
Starosta sdělil, že dne 3. 5. 2016 byl vyrozuměn o tom, že Zastupitelstvo Jihomoravského
kraje dne 21. 4. 2016, na svém 26. zasedání schválilo poskytnutí dotace na dostavbu
splaškové kanalizace na akci „Veverské Knínice – kanalizace“. Ve výši 2.000.000,- Kč. Obec
obdržela návrh smlouvy o poskytnutí dotace, který je třeba schválit. Dále uvedl, že
zastupitelé byli informováni a navrhl příjem dotace a smlouvu schválit.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na akci “Veverské Knínice – kanalizace“ ve výši 2.000.000,- Kč.
Dále schvaluje smlouvu o poskytnutí uvedené dotace a pověřuje starostu obce
k jejímu podpisu.

Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.

10.3. Stížnost na nedostatečný počet pedagogického personálu v MŠ Veverské
Knínice.
18 rodičů dětí z MŠ podepsalo stížnost, která byla předána dne 25. 4. 2016 zřizovateli ZŠ
a MŠ Veverské Knínice, obci Veverské Knínice. Předmětem stížnosti je žádost pro
zřizovatele, aby řešil situaci nedostatečného počtu pedagogického personálu v MŠ.
Důvodem stížnosti je dlouhodobá absence vedoucí učitelky, která se z důvodu její
dlouhodobé pracovní neschopnosti v dohledné době nezmění a zvýšená absence druhé
učitelky z důvodů zdravotních a studia. Ve stížnosti však není jasně formulováno, co vlastně
rodiče požadují. Řešení personálních otázek nepatří do kompetence zřizovatele a je plně
v kompetenci ředitele školy. Přesto se starosta jako zástupce zřizovatele zúčastní schůzky
rodičů, kterou svolá ředitel školy, aby byly vysvětleny požadavky rodičů, které nejsou
ze stížnosti úplně zřejmé a společně se pokusíme stanovit další postup, který by byl reálný
a vyhovoval pokud možno všem stranám.
K uvedenému dodal ředitel školy, že schůzka je svolaná na pondělí 9. 5. 2016 v 16:30 hodin
v MŠ. Dále uvedl, že nelze navýšit počet pedagogů bez navýšení počtu dětí a že se mu
nedaří nalézt jinou pedagožku na zástup, než je paní Jamborová. Pan Martin Hnilička se
dotazoval, je-li paní učitelka Jamborová kompetentní učit děti. Na to mu Zdeněk Kříž
odpověděl, že paní učitelka splňuje všechny kvalifikační předpoklady a že i lékař potvrzuje
schopnost pracovat v MŠ. Pan Zdeněk Kříž ještě připomínkoval výtku rodičů k údajné
nedostatečné přípravě předškoláků, kdy jsou od března vedeny edukační hodiny
předškoláků s rodiči vedené učitelkami ze ZŠ. Pan Kašpárek se při této příležitosti ptal, je-li
nutná účast rodičů na těchto hodinách. Pan Zdeněk Kříž mu vysvětlil, že je dobré, aby se
zúčastnili i rodiče, protože vidí jak se s dětmi pracuje a jsou upozorněni na případné nápravy.
Pan Martin Hnilička se opakovaně ptal na místo a termín schůzky rodičů s pedagogy a
zástupci zřizovatele. Zdeněk Kříž mu zopakoval, že schůzka bude v pondělí 9. 5. 2016
v 16:30 v mateřské škole.

11. Diskuze
Pan Kašpárek vznesl dotaz, jak probíhá řešení majetkových poměrů pozemků Ve dvoře. Pan
starosta mu sdělil, že již jednal s majiteli pozemků, ale že obec může odkoupit pozemky za
cenu stanovenou znalcem a ne za cenu, kterou si stanoví majitel. Jeden z majitelů souhlasí
s prodejem svých pozemků, ale druhý žádá jinou cenu. Na to nemůže obec přistoupit. Dále
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se pan Kašpárek dotazoval na řešení situace po dostavbě vodovodní přípojky, kdy je zde po
deštích velké množství bláta. Pan starosta informoval, že zpevnění plochy bude možné a že
věří, že majitelé pozemků budou souhlasit s tímto zpevněním.
Dále pan starosta informoval o příslibu dodání živičného recyklátu z modernizované dálnice
D1. Stavební firma jej nabídla obcím v okolí za cenu dopravy. Pan starosta požádal o cca
400 – 500 m3 recyklátu, který by obec využila na zpevnění povrchu cest v obci a jejím okolí.
Recyklát bude k dispozici na přelomu června a července 2016.
Nikdo další již neměl žádné dotazy ani připomínky. Pan starosta poděkoval přítomným za
účast, popřál jim hezký zbytek večera a ve 20:16 ukončil veřejné zasedání zastupitelstva
obce.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 1/2016
4) Rozpočtové opatření č. 2/2016
5) Zpráva OOP Rosice

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

………………………………………

Ověřovatelé:
1. Magda Jelínková
................................................................... dne ...........................................
2. Ing. Sáva Buršík
..................................................................... dne ...........................................

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