OBEC VEVERSKÉ KNÍNICE
Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice
č.2/2017, konané dne 8. 6. 2017
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 e-maily.
Konání zasedání bylo také vyhlášeno místním rozhlasem.
Dále pan starosta konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 7 členů
zastupitelstva. Paní Jelínková se omluvila a dostaví se později v průběhu zasedání.
Pan Buršík přijde rovněž později.
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. Dále sdělil, že obvykle rekapituloval obsah
diskuze z minulého zasedání ale vzhledem k tomu, že zápis z minulé diskuze je na
více než čtyřech stranách A 4, nebude jej číst a odkázal přítomné na předložený
zápis nebo webové stránky obce, kde jsou všechny zápisy dostupné. Poté přistoupil
ke schválení programu.

1. Schválení programu:
1. Volba ověřovatelů a zapisovatele.
2. Rozpočtová opatření 2/2017 a 3/2017.
3. Závěrečný účet obce za rok 2016.
4. Účetní závěrka obce za rok 2016.
5. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2016
6. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace.
7. Věcná břemena.
8. Prodej a pronájem pozemků.
9. Žádosti o dotace z rozpočtu obce.
10. Výběrové řízení na dodavatele stavby „Rozšíření kapacity MŠ“.
11. Místní akční plán Rosice, zpracovaný MAS Brána Brněnska.
12. Nákup techniky.
13. Územní plán.
14. Různé.
15. Diskuze.
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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.
Starosta sdělil přítomným, že paní Ing. Ludmila Kačerovská rezignovala dne 2. 1.
2017 na funkci zastupitelky. Její mandát přešel na dalšího v pořadí v dané skupině a
tím je Ing. Zdeněk Skoček, který mandát přijal. Bohužel se minulého veřejného
zasedání nezúčastnil, jelikož byl mimo území ČR. Slib v souladu s ustanovením § 69
odst. 2 zákona o obcích tedy složí na tomto veřejném zasedání.
Starosta přečetl text slibu a pan Zdeněk Skoček potvrdil jeho složení slovem "slibuji"
a svým podpisem.
Dostavil se Ing. S. Buršík v 19:15. Počet členů zastupitelstva je nyní 8, zastupitelstvo
je usnášeníschopné.

2. Volba ověřovatelů a zapisovatele
Pan starosta navrhl jako ověřovatele zápisu paní Zdeňku Jírovou a pana Martina
Hniličku, jako zapisovatele pana Zdeňka Kříže.
Jiný návrh podán nebyl, proto starosta přistoupil k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí ověřovatele zápisu paní Zdeňku
Jírovou a pana Martina Hniličku, zapisovatelem pana Zdeňka Kříže.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
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0

Zdržel se 0

3. Rozpočtová opatření.

3.1. Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 6. 3. 2017
Starosta vyzval účetní obce paní Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 2 ze dne 6. 3. 2017. Toto rozpočtové opatření bylo předběžně
schváleno starostou obce. Jedná se o navýšení rozpočtu o 251 500 Kč z příjmu
nekapitálových příspěvků. Tyto prostředky byly použity k úhradě projektu rozšíření
odborných učeben v ZŠ (36 300 Kč – studie, 68 500 Kč – studie stavby a 146 700 Kč
– zpracování projektové dokumentace).
Podrobnosti jsou v příloze č. 3
Paní D. Němcová měla výhrady ke způsobu schvalování rozpočtových opatření a
apelovala na zastupitele, že nebývá zvykem nechávat tak velikou pravomoc
starostovi obce. Navrhovala dopředu oznámit občanům o jakých rozpočtových
opatřeních bude jednáno, aby se k tomu občané mohli vyjádřit.
Pan starosta odpověděl, že se jedná o běžnou praxi využívanou v ostatních obcích a
ještě dodal, že tento postup byl schválen auditem z JMK. Pan Hnilička dodal, že
zastupitelé se scházejí každé dva týdny na pracovních schůzkách, kde tyto věci
podrobně probírají. Pan Kozlíček ještě dodal, že zastupitelé mají veškeré informace
od starosty.
Nikdo další neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí rozpočtové opatření č.
2/2017
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
3.2. Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 31. 3. 2017
Starosta vyzval účetní obce pí. Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 3 ze dne 31. 3. 2017. Toto rozpočtové opatření bylo předběžně
schváleno starostou obce. Zde je zahrnutý výdaj na platby daní a poplatků jedná se o
navýšení této paragrafové položky o 100 000 Kč. Uvedená částka byla přesunuta
z paragrafu Silnice.
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Podrobnosti jsou v příloze č. 4
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí rozpočtové opatření č.
3/2017
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4. Závěrečný účet obce za rok 2016
Starosta vyzval účetní obce, paní Ludmilu Krčálovou, aby seznámila přítomné se
závěrečným účtem obce za rok 2016
Účetní paní Ludmila Krčálová podrobně seznámila přítomné se závěrečným účtem
obce za rok 2016. Uvedla, že obec Veverské Knínice hospodařila v roce 2016 podle
rozpočtu, který byl projednán a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce
dne 9.12.2015. Rozpočet byl v průběhu roku 2016 upravován formou rozpočtových
opatření. Bylo schváleno osm úprav rozpočtu, o nichž je předepsaná evidence.
Rozpočet obce byl plánován na straně příjmů ve výši 11 914 600,- Kč, skutečnost
činila 20 382 561.95 Kč. Výdaje byly plánovány ve výši 27 756 500,- Kč, skutečné
výdaje v roce 2016 činily 21 984 386,97 Kč. Obec čerpala dotaci ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu prostřednictvím Úřadu práce Brno – venkov na
vytvoření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací. Dotace na tento účel
byla poskytnuta v celkové výši 195 353,-Kč.
Dále dotace MZe „Udržování a obnova kulturního dědictví venkova“ ve výši 451 126,Kč, dotace na volby do Zastupitelstev krajů a Senátu PČR ve výši 20 938,- Kč,
dotace MZe na kanalizaci ve výši 3 417 000,- a dotace KÚ JMK na kanalizaci ve výši
1 825 000,- Kč.
Účelové výdaje poskytnuté obcím: 22 500,- Kč pro město Rosice, za činnost
přestupkové komise, obec Říčany za poskytování požární ochrany ve výši 46 150,Kč, IDS JMK příspěvek na dopravní obslužnost 47 050,- Kč, členský příspěvek
Dobrovolnému svazku obcí Panství hradu Veveří 22 775,- Kč. Místní hasičská
jednota Veverské Knínice – neinvestiční příspěvek na vybavení mladých hasičů ve
výši 30 000,- Kč, nadace Čmeláček – finanční dar 1 000,- Kč, Gymnazijní spolek
Zastávka – finanční dar 2 500,- Kč, karate klub Dragons Rosice – finanční dar 2 000,Kč, Glotis mažoretky Říčany – finanční dar 3 000,- Kč a klub Stonožka – finanční dar
1 000,- Kč.
Obec má jednu příspěvkovou organizace – Základní školu a Mateřskou školu
Veverské Knínice, kterou v roce 2016 navštěvovalo 50 žáků v ZŠ a 28 dětí v MŠ.
Obec poskytla příspěvkové organizaci neinvestiční prostředky ve výši 700 000 Kč.
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Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce od 16. 5. 2017 do 8. 6. 2017.
Na základě žádosti obce bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.
přezkoumání hospodaření pracovnicemi krajského úřadu Jihomoravského kraje,
odboru kontroly. Při přezkumu hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které
nemají závažnost nedostatků, uvedených v § 10, odst. 3, písm. c) zák. o
přezkoumávání hospodaření, a to:
- zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu, uzavřenou na veřejnou
zakázku do 15 dnů od jejího uzavření
Obec přijala opatření, kterým zamezí vzniku podobných nedostatků.
Paní D. Němcová zopakovala svou připomínku o rozpočtových opatřeních a
připomněla nákup traktoru financovaného na základě rozpočtového opatření. Toto
mělo předcházet, dle jejího názoru, vlastnímu nákupu traktoru. Pan starosta
odpověděl, že postupuje v souladu s předpisy a jeho postup si mohou občané ověřit
na KÚ JMK. Dále pak připomněl, že audit neshledal nedostatky v rozpočtových
opatřeních, ale v pozdním zveřejnění smlouvy o veřejné zakázce. Dle názoru paní
Němcové byl audit prováděn namátkově a nemusel se příslušnou věcí zabývat. Paní
Němcová trvá na tom, že díky postupu prováděnému u rozpočtových opatření
dochází ke kumulaci pravomocí u starosty obce.
Paní H. Cardová se dotazovala, zda je již ukončena stavba kanalizace a jaká byla
výše proinvestovaných prostředků. Pan starosta sdělil, že vše bylo vyvěšeno na
úřední desce. Paní účetní sdělila, že přesnou výši nezná, ale zjistí ji.
K závěrečnému účtu obce za rok 2016 nebyly další připomínky nebo dotazy, a tak
bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje závěrečný účet obce za rok
2016 bez výhrad.

Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5. Účetní závěrka obce za rok 2016
Účetní paní Ludmila Krčálová uvedla, že závěrem roku byla k datu 31.12.2016
provedena inventarizace majetku a závazků obce, při níž nebyly zjištěny žádné
nedostatky nebo chyby.
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V roce 2016 činily celkové náklady obce 10 753 299,43 Kč, celkové výnosy byly ve
výši 15 072 781,81 Kč. Výsledek hospodaření obce ke dni 31. 12. 2016 byl kladný a
činil 4 319 482,38 Kč.
Další doplňující dotazy ani připomínky k účetní uzávěrce nebyly a tak bylo
přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje účetní závěrku obce za rok
2016 a hospodářský výsledek ve výši 4 319 482,38 Kč.

Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2016

Starosta požádal účetní ZŠ a MŠ Veverské Knínice paní Krčálovou, aby seznámila
přítomné s účetní závěrkou příspěvkové organizace za rok 2016. Paní Krčálová
uvedla, že Obec Veverské Knínice má v současné době jednu vlastní příspěvkovou
organizaci a to Základní školu a Mateřskou školu Veverské Knínice. Seznámila
přítomné s výsledkem hospodaření této organizace za rok 2016. Výnosy příspěvkové
organizace činily 5 455 281,67 Kč, náklady byly ve výši 5 402 771,39Kč, organizace
vykázala k 31. 12. 2016 kladný výsledek hospodaření ve výši 52 510,28 Kč.
Příspěvková organizace provedla k 31. 12. 2016 inventarizaci majetku, při níž nebyly
zjištěny přebytky, manka ani škody.
Následně nechal starosta hlasovat o schválení účetní závěrky příspěvkové
organizace obce za rok 2015
V 19:40 se dostavila paní Magda Jelínková. Zastupitelstvo má nyní 9 členů a je tedy
usnášeníschopné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Veverské Knínice za rok 2016 a kladný hospodářský
výsledek ve výši 52 510,28 Kč bude převeden do rezervního fondu.
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Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace
Starosta uvedl, že navrhuje kladný výsledek hospodaření příspěvkové organizace ve
výši 52 510,28 Kč převést do rezervního fondu. Dále sdělil, že příspěvkové
organizaci bylo uloženo, hospodařit v roce 2016 tak, aby pokryla záporný
hospodářský výsledek z roku 2015 ve výši 80 514,36 Kč. I když se příspěvková
organizace snažila o co nejhospodárnější provoz, nepodařilo se jí vytvořit kladný
hospodářský výsledek v plné výši. Starosta proto navrhl, aby bylo příspěvkové
organizaci uloženo, hospodařit v roce 2017 tak, aby dosáhla kladného
hospodářského výsledku ve výši 28 004,08 Kč.
Nikdo neměl připomínky ani jiné návrhy, proto dal starosta hlasovat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice ukládá příspěvkové organizaci
hospodařit v roce 2017 tak, aby dosáhla kladného hospodářského výsledku ve
výši minimálně 28 004,08 Kč.

Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se 1

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8. Věcná břemena
8.1. Smlouva o věcném břemeni.
Starosta uvedl, že Firma GridServices s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno předložila
návrh na uzavření smlouvy na zřízení práva, odpovídajícímu věcnému břemeni.
Jedná se o plynovou přípojku k RD č. p. 132 manželů Medřických v délce 4,21 m za
jednorázovou náhradu ve výši 200,- Kč. Přípojka je již hotová, je třeba pouze vložit
věcné břemeno do Katastru nemovitostí.
Nikdo nemel připomínky, proto dal starosta hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy č. 6551-1/VB
o zřízení věcného břemene na parcele obce p. č. 295/1 v k. ú. Veverské Knínice,
zapsané na LV č. 10001, k domovní plynové přípojce RD č. p. 132 za
jednorázovou úplatu 200,- Kč (bez DPH).
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

8.2. Smlouva o věcném břemeni.
Starosta uvedl, že Firma YPM Service s.r.o. Moravské Knínice předložila návrh na
uzavření smlouvy o věcném břemeni. Jedná se o stavbu s názvem „Ostrovačice, Pod
komorou, obnova na NNk“, na pozemku obce p. č. 788, za účelem umístění zemního
kabelového vedení NN a pojistkové skříně, za jednorázovou náhradu ve výši 2 300,Kč, v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí č. 1040007508/001, uzavřenou dne
15. 1. 2015.
Nikdo nemel připomínky, proto dal starosta hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy č. NM014330042198/001 o věcném břemeni na parcele obce p. č. 788 v k. ú Veverské
Knínice, zapsané na LV č. 10001, ke stavbě s názvem: „Ostrovačice, Pod
komorou, obnova na NNk“, za účelem umístění kabelového vedení NNk
a pojistkové skříně za jednorázovou úplatu 2 300,- Kč (bez DPH).
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

9. Prodej a pronájem pozemků
9.1. Prodej části pozemku p. č. 1049/5.
Starosta sdělil, že manželé Oberreiterovi požádali o odkup části pozemku
p. č. 1049/5, ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Veverské Knínice o výměře cca
60 m2, sousedící s pozemkem p. č. 490, který je v jejich vlastnictví. Dále uvedl, že se
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jedná o část pozemku lichoběžníkového tvaru mezi pozemkem a cestou a důvod
žádosti je vytvoření přístupu k nemovitosti z obecní cesty. Záměr k prodeji pozemku
byl vyvěšen na úřední desce od 16. 5. do 31. 5. 2017, nikdo jiný o pozemek
neprojevil zájem. Starosta navrhl schválit prodeji části uvedeného pozemku
manželům Oberreiterovým za cenu 11 220,- Kč dne znaleckého posudku č. 1111-3616, vyhotoveného znalcem Ing. Jiřím Brázdou.
Paní H. Cardová se dotazovala na cenu za 1m2 plochy. Pan starosta odpověděl, že
se jedná o částku 187 Kč/m2.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje prodej části pozemku p.č.
1049/5 (ostatní plocha, neplodná půda) v k. ú. Veverské Knínice o výměře 60 m2
manželům Oberreiterovým za cenu 11 220,- Kč dle znaleckého posudku č.
1111-36-16, zpracovaného soudním znalcem Ing. Brázdou a pověřuje starostu
obce k vyhotovení a podpisu příslušné kupní smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

9.2. Záměr prodat pozemek
Starosta sdělil, že paní Danuše Spoustová požádala o odkup pozemku p. č. 320,
zahrada v k. ú. Veverské Knínice o výměře 145 m2, který užívá dosud v nájemním
vztahu. Dále uvedl, že se jedná pozemek, pod kterým je vedena dešťová kanalizace,
paní Spoustová chce však pozemek odkoupit i s věcným břemenem. Starosta navrhl
vzhledem k tomu, že předešlá zastupitelstva již některé okolní pozemky prodala,
schválit záměr k prodeji uvedeného pozemku.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje záměr prodat pozemek p. č.
320 (zahrada) v k. ú. Veverské Knínice o výměře cca 145 m2 a pověřuje starostu
obce k vyvěšení záměru v zákonné lhůtě na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti
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0

Zdržel se

0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

9.3. Záměr pronajmout pozemek
Starosta sdělil, že pan Jiří Zavřel požádal o pronájem pozemku p. č. 441/2, zahrada
v k. ú. Veverské Knínice o výměře 65 m2, sousedící s pozemkem 441/1 v jejich
vlastnictví, který užívá jako součást zahrady. Starosta navrhl schválit záměr
k pronájmu uvedeného pozemku.

Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje záměr pronajmout pozemek p.
č. 441/2 (zahrada) v k. ú. Veverské Knínice o výměře cca 65 m2 a pověřuje
starostu obce k vyvěšení záměru v zákonné lhůtě na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

9.4. Záměr pronajmout pozemek
Starosta sdělil, že pan Radim Palásek již podruhé požádal o prodej nebo pronájem
části pozemku p. č. 180, ostatní plocha, zeleň v k. ú. Veverské Knínice o výměře
20 m2, za účelem umístění montované plechové garáže. Zastupitelé projednávali
tento požadavek na pracovní schůzce a dospěli k názoru, že vhodnější z hlediska
příštího využití pozemku bude pronájem, který by byl v případě dalšího využití
pozemku např. pro klidovou zónu vypovězen a garáž majitelem odstraněna.
Paní Lahodová se dotazovala, co se stane, když nebude pan Palásek chtít garáž
odstranit po vypovězení smlouvy. Pan starosta i pan Skoček sdělili, že vše bude
podchyceno v nájemní smlouvě. Garáž nebude mít trvalé pevné základy, a proto
nebude problém ji celou odstranit. Paní Š. Cardová připomínkovala umístění nádrže
před obchodem na obecním pozemku. Pan starosta sdělil, že pana Kokoliu
mnohokrát informoval o nutnosti odstranění nádrže, ten ale nereaguje a odstranění
nádrže podmiňuje odstraněním jiných věcí ostatními občany. Pan Hnilička se
dotazoval, existuje-li nějaká smlouva o pronájmu obecního pozemku. Pan starosta
sdělil, že žádná smlouva neexistuje. Pan starosta dodal, že bude třeba obnovit
vyhlášku o pronájmu obecních pozemků a zvýšit cenu nájemného, aby to motivovalo
občany odstranit uložené věci. Ještě připomněl, že se nejedná jen o uskladněné
předměty, ale také například o schody k domům, které jsou rovněž umístěny na
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obecních pozemcích. Paní Drápalová ještě dodala, že do obecní vyhlášky bude třeba
začlenit také provozování hlučných činností (sekání trávy) o víkendech, které
obtěžuje občany. Pan starosta odpověděl, že obec takovou vyhlášku zatím nemá.
Pan V. Carda navrhuje zakomponovat do smlouvy finanční sankci za neodstranění
stavby. Pan starosta sdělil, že to bude zahrnuté ve smlouvě. Pan Hnilička sdělil, že je
rozdíl mezi nájemní smlouvou pana Paláska a umístěním nádrže bez patřičné
smlouvy.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje záměr pronajmout část
pozemku p. č. 180 (ostatní plocha, zeleň) v k. ú. Veverské Knínice o výměře
20 m2 a pověřuje starostu obce k vyvěšení záměru v zákonné lhůtě na úřední
desce.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

2

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

10. Žádosti o dotace z rozpočtu obce
10.1. Žádost TJ Sokol Veverské Knínice
Starosta uvedl, že Ing. Filip Carda za TJ Sokol Veverské Knínice požádal o dotaci na
tělovýchovnou činnost na nákup 10 míčů, sítě na branku a cca 2 m3 prken na lavičky
do kabin a na tribunu. Celková výše dotace je 13.500,- Kč. Zastupitelé posuzovali
tuto žádost na pracovní schůzce a doporučují tuto dotaci poskytnout.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol
Veverské Knínice ve výši 13.500,- Kč na pořízení míčů, sítě na branku
a cca 2 m3 prken na lavičky do kabin a na tribunu a pověřuje starostu obce
k vyhotovení a podpisu příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

10.2. Žádost spolku GLOTIS Říčany
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0

Zdržel se

0

Starosta uvedl, že paní Ivana Bergmanová za zapsaný spolek GLOTIS Říčany, ve
kterém jsou i děti z naší obce požádala o dotaci na využití volného času na náklady,
spojené s účastí na mistrovských soutěžích (doprava, startovné, členství ve svazu)
a na pořízení šatů a obuvi v celkové výši 5.000,- Kč. Zastupitelé posuzovali tuto
žádost na pracovní schůzce a doporučují tuto dotaci poskytnout.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poskytnutí dotaci zapsanému
spolku GLOTIS ve výši 5.000,- Kč na náklady, spojené s účastí na mistrovských
soutěžích (doprava, startovné, členství ve svazu) a na pořízení šatů a obuvi
a pověřuje starostu obce k vyhotovení a podpisu příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.
10.3. Žádost stárků TJ Sokol prostřednictvím Ondřeje Honzy, Veverské Knínice
297
Starosta uvedl, že pan Ondřej Honza za stárky TJ Sokol Veverské Knínice požádal o
dotaci na kulturní činnost na částečnou úhradu půjčovného za kroje pro stárky na
akci „Mladé hody“ ve výši 500,- Kč na osobu. Celková výše dotace dle počtu stárků.
Zastupitelé posuzovali tuto žádost na pracovní schůzce a doporučují tuto dotaci
poskytnout.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poskytnutí dotace stárkům TJ
Sokol Veverské Knínice ve výši 500,- Kč na osobu v celkové výši dle počtu
stárků na částečnou úhradu půjčovného za kroje na akci „Mladé hody“
a pověřuje starostu obce k vyhotovení a podpisu příslušné smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

10.4. Žádost zapsaného spolku Gymnazijní společnost Zastávka
Starosta uvedl, že Mgr. Martin Dojiva za Gymnazijní společnost z. s. Zastávka
požádal o dotaci na ostatní záležitosti vzdělávání na příspěvky studentům na
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vybrané školní akce, odměny vynikajícím studentům, podporu reprezentace při
sportovních akcích atd. Celková výše dotace je 2.500,- Kč. Zastupitelé posuzovali
tuto žádost na pracovní schůzce a doporučují tuto dotaci poskytnout.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poskytnutí dotace zapsanému
spolku gymnazijní společnosti Zastávka ve výši 2.500,- Kč příspěvky
studentům na vybrané školní akce, odměny vynikajícím studentům, podporu
reprezentace při sportovních akcích atd. a pověřuje starostu obce k vyhotovení
a podpisu příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 18 bylo schváleno.
10.5. Žádost
Starosta uvedl, že paní Květa Drdlíková za MHJ, Hasičský sbor Veverské Knínice
požádala o dotaci na využití volného času dětí a mládeže na vybavení mladých
hasičů a pořízení sportovního vybavení. Celková výše dotace je 30.000,- Kč.
Zastupitelé posuzovali tuto žádost na pracovní schůzce a doporučují tuto dotaci
poskytnout.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poskytnutí dotace MHJ,
Hasičskému sboru Veverské Knínice ve výši 30.000,- Kč na vybavení mladých
hasičů a pořízení sportovního vybavení a pověřuje starostu obce k vyhotovení
a podpisu příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

10.6. Žádost o dotaci na půjčovné za kroje na akci "Babské hody"
Starosta uvedl, že paní Květa Drdlíková za stárky požádala o dotaci na částečné
uhrazení půjčovného za kroje na akci "Babské hody", ve výši 500,- Kč na stárku.
Celková výše dotace je dle počtu stárek, přibližně 16.500,- Kč. Zastupitelé posuzovali
tuto žádost na pracovní schůzce a doporučují tuto dotaci poskytnout.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poskytnutí dotace stárkám na
akci "Babské hody" ve výši 500,- Kč na osobu, dle počtu stárek na částečnou
úhradu půjčovného za kroje a pověřuje starostu obce k vyhotovení a podpisu
příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

10.7. Žádost o dotaci na úhradu energií v prodejně smíšeného zboží.
Starosta uvedl, že pan Petr Klapal požádal o dotaci na uhrazení výdajů za energie v
prodejně smíšeného zboží ve výši 120 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že žádost byla
doručena po termínu, dva dny před veřejným zasedáním, nebyla zařazena do
programu a bude projednána na příštím veřejném zasedání. Starosta dále
informoval, že některé obce v rámci zachování služeb občanům platí tyto výdaje.
Zastupitelé ale budou chtít doložit výši výdajů příslušnými doklady.

11. Výběrové řízení na dodavatele stavby "Rozšíření kapacity MŠ"
Starosta uvedl, že advokátní kancelář Steska a Kavřík, která provádí pro naši obec
výběrové řízení na dodavatele stavby "Rozšíření kapacity MŠ" provedla výběr
dodavatele na stavební práce dle zaslaných nabídek. Bylo doručeno celkem 6
nabídek, nejvýhodnější nabídka byla od firmy Calipsum s.r.o., Tyršova 390, 691 23
Pohořelice. Nabídková cena na stavební práce byla 6 549 999,49 Kč. Advokátní
kancelář Steska a Kavřík doporučuje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Dále
stanovila pořadí dalších účastníků pro případ, že by nebylo možné uzavřít smlouvu
s vítězným účastníkem. Starosta navrhl výběr dodavatele schválit a uzavřít smlouvu
s vítězným účastníkem.
Paní D. Němcová se dotazovala, zda se jedná o dotační peníze. Pan starosta
odpověděl, že ano. Paní Němcová se dále dotazovala, zda lze na www stránkách
najít profil zadavatele, když se jedná o veřejnou zakázku. Pan starosta sdělil, že je to
zveřejněné na profilu zadavatele e-zakázky. Paní Němcová dále připomínkovala, že
je běžnou praxí obcí zveřejňovat na svých stránkách registr smluv a občané to
nemusí složitě dohledávat. Pan starosta sdělil, že nebude problém umístit odkaz ne
stránky obce. Paní Němcová se dále dotazovala na výši odměny advokátní kanceláři
za tyto služby. Pan starosta sdělil, že výše odměny byla projednávána na dřívějším
veřejném zasedání a nyní ji z hlavy nezná.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje výběr dodavatele na stavební
práce stavby "Rozšíření kapacity MŠ ve Veverských Knínicích", a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy s vítěznou firmou.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 21 bylo schváleno.

12. Místní akční plán Rosice, zpracovaný MAS Brána Brněnska
Starosta požádal místostarostu, pana Zdeňka Kříže, aby vysvětlil přítomným uvedený
akční plán. Zdeněk Kříž sdělil, že se jedná o plán investičních i neinvestičních akcí
plánovaných v obcích oblasti Rosic a byl schválen řídícím výborem MAS Brána
Brněnska v dubnu letošního roku. Vypracování MAP je jednou z podmínek k čerpání
dotací školami v uveden oblasti. Naší obce se týkají následující akce: rozšíření
kapacity MŠ, vybudování odborných učeben a dílen v ZŠ, rekonstrukce vstupu do
budovy ZŠ a vybudování relaxačního centra v ZŠ pro potřeby žáků se specifickými
vzdělávacími potřebami. Další část plánu se týká neinvestičních dotací na lidské
zdroje, tzv. šablon. Jedná se o personální podporu v MŠ, odborná setkávání rodičů a
pedagogů v MŠ. Projekt na ZŠ se opět týká odborných setkání rodičů a pedagogů,
založení čtenářského klubu, klubu zábavné logiky a možnosti doučování žáků ZŠ a
vzdělávání pedagogů v rozsahu 80 hodin v cizím jazyce. Plán se týká čerpání
dotačních titulů až do roku 2023.

Pan V. Carda se dotazoval, zda uvedené žádosti zavazují školu k něčemu. Pan Kříž
sdělil, že v případě nekonání se uvedené akce, bude škola nucena vracet adekvátní
část dotace zpět. Jiné závazky zde nejsou.

Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje Místní akční plán Rosice, jehož
zpracovatelem je Místní akční skupina Brána Brněnska z.s.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

Usnesení č. 22 bylo schváleno.
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0

Zdržel se

0

13. Nákup techniky
Starosta uvedl, že obec využívá zakoupený traktor Zetor Major, který se zejména v
zimních měsících velmi osvědčil. Pro lepší využití mimo zimní sezónu je třeba
zakoupit vlek. Učiněnou poptávkou byl obci doporučen třístranný sklápěč zn. Molčík
EDK 4000 se zvýšenými nástavky a zesílenou podlahou. Starosta proto požádal o
cenovou nabídku výrobce a firmu Gregor a syn, od které byl zakoupen traktor. Firma
Gregor a syn nabídla cenu o více než 20 000,- Kč nižší. Proto starosta navrhl i z
důvodů servisních zakoupit třístranný sklápěč od firmy Gregor a syn za cenu
139.370,- Kč dle cenové nabídky. Dále pan starosta informoval, že oslovil další dvě
firmy, ty ale odpověděly, že uvedený typ přívěsu nedistribuují a nabízely zahraniční
výrobky. Na tyto ale nebyly kladné reference.
Pan V. Carda připomněl odpověď na svůj dotaz ohledně nákupu traktoru, kde mu
bylo sděleno, že návratnost bude možné spočítat až po roce využívání traktoru.
Dotazoval se, zda je zřejmé, na co bude přívěs využíván a zda bude také možnost
využití místními občany, když se jednalo o rozsáhlou investici. Pan starosta sdělil, že
obec plánuje přesuny zeminy při úpravě zatrubnění, dále pak obec plánuje
vypracování příslušné vyhlášky a nabídnout služby i občanům. Dále bude traktor
s přívěsem využit při svozu tříděného odpadu od občanů. Vozidlo Bonetti bude ještě
2 roky možno využívat jen na svoz bioodpadů. Pan Carda sdělil, že mu jde o to, jak
bude technika sloužit také místním občanům. Dále se dotazoval na řidiče traktoru.
Pan starosta sdělil, že s traktorem bude jezdit Z. Vítek a na zimní údržbu bude
najímán druhý řidič.
Paní Němcová opět zopakovala své připomínky k rozpočtovým opatřením. Paní
Němcová apeluje na jednání s občany na VZ před nákupem podobné techniky a
diskusi o jejím využití. Dále zdůraznila, že bude třeba v budoucnu podobné věci
rozpočtovat a po té je teprve nakupovat.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje nákup třístranného sklápěče
Molčík EDK 4000 od firmy Gregor a syn s.r.o. za cenu 139 370,- Kč dle cenové
nabídky.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

Usnesení č. 23 bylo schváleno.
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Zdržel se

0

14. Územní plán
Starosta sdělil přítomným, že zastupitelé se rozhodli zahájit přípravu na pořízení
nového územního plánu obce i když ze ZÚR JMK byla vyřazena část, týkající se
dopravního řešení, která bude projednávána údajně nejdříve na podzim tohoto roku.
Dále sdělil, že kolem obce je návrh vést komunikaci D43 a vysokorychlostní trať
Brno-Praha. Pro naší obec je velkou komplikací právě vedení komunikace D43, kdy
se její vedení opět vrací do údolí Pod komorou. Pan starosta sdělil, že společně se
starosty okolních obcí připomínkovali vedení D43 uvedenou trasou a že rozhodování
o vedení D43 je v této chvíli v rukou zastupitelů JMK. Obec již má jednu cenovou
nabídku a druhá bude vyžádána, aby mohl být vybrán zpracovatel a zpracováno
zadání pro MÚ Rosice. Starosta navrhl schválit záměr, zpracovat nový územní plán
obce. Pan starosta zdůraznil, že obce mají povinnost mít svůj územní plán do roku
2020.
Paní D. Němcová připomínkovala, že pokud bude ÚP schválen před rokem 2020,
bude podle stavebního zákona v roce 2020 zrušen a je tedy třeba jej připravit
s účinností od r. 2020. Paní Němcová dále poukazovala na to, že ani v Rosicích
nejsou dokumenty ke všem změnám územního plánu. Pan starosta jí sdělil, že obec
nemá všechny dokumenty k dispozici a ty by měly být v Rosicích, jako správci
územního plánování. Dále sdělil, že bude daleko lepší vypracovat patřičný územní
plán zcela nový. Paní Němcová připomínkuje, zda obec nevytvoří regulační plán,
který bude regulovat stavební záměry investorů. Pan starosta sdělil, že bude třeba
stanovit přísnější pravidla nejen pro průmyslovou zónu, ale i pro zbytek obce.
Například uliční zóny, tvary střech a podobně. Dále sdělil, že bude lepší udržet
vesnický ráz obce a ne se stát satelitem Brna.
Paní Magda Jelínková se dotazovala, zda by nebylo vhodné, aby se hnutí Melkran
vložilo do řízení ohledně komunikace D43. Zda by také nepřipomínkovalo stavbu
D43, která bude zatěžující pro všechny občany. Paní D. Němcová sdělila, že dle
novely stavebního zákona mají být spolky ze stavebních řízení vyloučeny a toto
jednání již ztrácí smysl. Pan O. Bém sdělil, že se ptal na situaci ke stavbě D43.
Sdělil, že např. strana SPD, která bude kandidovat v podzimních volbách bude proti
stavbě D43 a že stát nebude mít na tak rozsáhlou investici finance. Pan starosta
sdělil, že je rozdíl mezi schválením záměru a jeho vlastní realizací. Pan O. Bém
sdělil, že vše závisí na situaci po volbách na podzim tohoto roku.
Paní E. Sapáková se dotazovala, zda obec zaslala na kraj připomínku o zdroji pitné
vody pro obec. Pan starosta sdělil, že ano.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:

Stránka 17 z 25

Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje záměr zpracovat nový územní
plán obce a provést výběr zpracovatele.
Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 24 bylo schváleno.

15. Různé
15.1. Doplnění výborů
Starosta navrhl zvolit do funkce předsedy výboru pro životní prostředí a člena
kontrolního výboru, kterou zastávala paní Ludmila Kačerovská, pana Zdeňka Skočka
a zároveň navrhl schválit panu Skočkovi odměnu ve výši 600,- Kč měsíčně od
8. 6. 2017.
Paní Drdlíková sdělila, že má pro pana Skočka první úkol a to najít nové místo pro
sběrný dvůr a rozšíření hřiště za sokolovnou pro sportovní využití dětí v naší obci.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí do funkcí předsedy výboru pro
životní prostředí a člena kontrolního výboru pana Zdeňka Skočka a schvaluje
panu Skočkovi odměnu ve výši 600,- Kč od 8. 6. 2017.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

1

Usnesení č. 25 bylo schváleno.

15.2. Technický dozor investora při stavbě „Zvýšení kapacity MŠ“
Starosta uvedl, že po učiněném výběru dodavatele stavby „Rozšíření kapacity MŠ“ je
nutné, zajistit technický dozor. Obec spolupracuje s Ing. Pavlem Šudákem, který byl
osloven k podání cenové nabídky a ta byla předběžně ve výši 142 000,-Kč včetně
kolaudace a administrativy. Starosta navrhl schválit Ing. Šudáka jako technický dozor
investora.
Paní D. Němcová připomíná, aby se jednalo o způsobilý výdaj. Pan starosta sdělil, že
technický dozor bude hrazen z peněz obce a ne z dotačních peněz.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje spolupráci s Ing. Pavlem
Šudákem, jako technickým dozorem investora ve věci stavby „Rozšíření
kapacity MŠ“ a pověřuje starostu obce k podpisu příslušné příkazní smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 26 bylo schváleno.

15.3. Hřiště za sokolovnou
Starosta uvedl, že vhledem k tomu, že hřiště za sokolovnou je v žalostném stavu,
rozhodli se zastupitelé pro vybudování multifunkčního hřiště s umělým povrchem a
v této věci bylo zahájeno jednání s firmou Hřiště Brno, která byla požádána o studii a
předběžný rozpočet, který vychází přibližně na 2 miliony Kč. Na hřiště lze čerpat
dotaci ve výši 70%. Hřiště by mělo po stranách nechaný prostor na nácvik požárního
útoku a v zadní části doskočiště využívané školou. V případě získání pozemků Na
place by bylo vybudováno větší hřiště. Starosta navrhl schválit vybudování
multifunkčního hřiště za sokolovnou a podání žádosti o dotaci.
Pan V. Carda se ptal, jak by bylo možné využívat hřiště v případě tanečních zábav.
Paní M. Jelínková navrhla vybudování parketu jako ochrany umělého povrchu hřiště.
Paní Drápalová sdělila, že dříve se budou snad budovat chodníky a hřiště až po té.
Pan starosta sdělil, že o chodnících bude také informovat. Paní Š. Cardová se
dotazovala, zda bude hřiště hrazeno z rozpočtu obce, nebo formou dotací. Pan
starosta sdělil, že lze čerpat dotaci ve výši 70 procent. Paní Cardová se dotazovala
na časový horizont. Pan starosta sdělil, že by bylo možné mít hřiště v horizontu 1
roku. Jednou z podmínek dotace je využití místní školou, což splňujeme.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje vybudování multifunkčního
hřiště s umělým povrchem za sokolovnou a podání žádosti o dotaci na jeho
vybudování.
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Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 27 bylo schváleno.

15.4. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádové základní
školy.
Starosta sdělil, že obci byla doručena Dohoda o vytvoření společného školského
obvodu spádové základní školy, kterou je vymezen společný školský obvod Městyse
Ostrovačice a okolních spádových obcí k zajištění plnění povinné školní docházky na
2. stupni základní školy, tj. od 6. do 9. ročníku a doporučil tuto smlouvu schválit.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje Dohodu o vytvoření
společného školského obvodu spádové základní školy mezi Městysem
Ostrovačice a okolními spádovými obcemi k zajištění plnění povinné školní
docházky na 2. stupni základní školy, tj. od 6. do 9. ročníku.

Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 28 bylo schváleno.

15.5. Projekt „Kdotancujenezlobí – ani ve školce“
Starosta požádal místostarostu, pana Kříže, aby vysvětlil přítomným uvedený projekt.
Pan Kříž uvedl, že se jedná o projekt taneční skupiny Mighty Shake Zastávka, který
je zaměřen na pohybovou a rytmickou průpravu dětí v MŠ. Tvorby vystoupení na
různých školních a obecních akcí, zabezpečení kvalitní pohybové a taneční průpravy
pro všechny děti a podpoření společensky žádoucích volnočasových aktivit dětí.
V neposlední řadě pak vyhledávání a rozvoj talentů. Mighty Shake Zastávka
projednává projekt s jednotlivými obcemi regionu. Obce budou uzavírat dohody o
zapojení do projektu. V návrhu je rozpočet všech nákladů, které vycházejí na 45 tisíc
korun ročně. V dalších letech bude možno čerpat na projekt dotaci.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zapojení do projektu tanenční
skupiny Mighty Shake Zastávka: KDOTANCUJENEZLOBÍ - ANI VE ŠKOLCE!

Výsledek hlasování: Pro

9

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 29 bylo schváleno.

16. Diskuze:
První se do diskuze zapojil pan Hošek, který měl na obec prosbu, aby obec, pokud je
vlastníkem pozemků, nebo v případě jiných vlastníků, by obec zahájila jednání o
vytvoření ochranného valu s vysázenou vegetací, který zamezí splavování půdy
z okolních polí na pozemky a rodinné domy v obci. Pan starosta sdělil, že se jedná o
dlouholetý problém, který je projednáván se zemědělským družstvem. Bylo jednáno o
výsadbě vhodných plodin, které zabrání erozi půdy, ale vše zatím končí pouze sliby.
Paní M. Jelínková sdělila, že po obvodu pole byla vybudovány brázda, která má
zabránit erozi. Dále sdělila, že ZOD slíbilo, že zde nebude vysévat kukuřici. Pan
Hošek sdělil, že mají sice uzavřenou pojistku, ale i pojišťovna bude hledat viníka.
Pan starosta sdělil, že se jednalo o prudký přívalový déšť, který postihl všechny části
obce. Paní Holubová sdělila, že problém není jen kukuřice, ale i v případě vysetého
obilí, po jeho sklizni dochází ke splavování půdy a s tímto problémem se opakovaně
setkávají na jejich pozemcích v jiné části obce. Pan Stejskal navrhnul vykoupení
dotčených pozemků a jejich zalesnění. Vybudování brázd a koryt dle něj nic neřeší.
Pan starosta sdělil, že je třeba nutit zemědělce obnovovat brázdy a udržovat je. Paní
Drdlíková sdělila, že dříve byly brázdy budovány po krátkých úsecích a nedocházelo
k takovému splavování půdy. Pan Hnilička vidí problém ve velkém počtu vlastníků
pozemků. Pan starosta sdělil, že se obec pokusí působit na zemědělské družstvo dle
metodického pokynu kraje.
Dále se přihlásila do diskuze paní A. Honzová a ptala se, zda na ulici Javůrecká by
problém zaplavování ulice nebylo možno řešit za pomocí roštů a svedení vody mimo
vozovku. Pan starosta sdělil, že rošty zde umístěny jsou, ale jsou často zanášeny i
díky drůbeži, kterou paní Honzová chová. Paní Honzová oponovala, že slepice jsou
to poslední, co způsobuje zaplavování ulice. Jednak zde byly splaveny větve z lesa a
také písek navezený dříve na urovnání cesty. Paní Honzová navrhovala vybudování
velkých kanálů přes cestu, které odvedou vodu mimo vozovku. Pan starosta sdělil, že
rošty zde již jsou. Paní Honzová ale navrhovala vybudování dalších vpustí blíže
k lesu. Pan starosta sdělil, že bude třeba zabudování kovových profilů do vozovky a
ty zabrání její odplavování. Dále zopakoval, že bude také třeba vyčistit svahy kolem
stávajících vpustí a také bude třeba omezit volný pohyb drůbeže po veřejných
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prostranstvích a vyhrabování posečené trávy. Dále sdělil, že do uvedených koryt
někdo vyvezl stavební suť. Paní Honzová sdělila, že se měl pan starosta poradit
s odborníkem a na uvedenou cestu navézt jiný materiál, který nebude odplavován.
Pan O. Bém poukazoval na kanál umístěný u jeho domu, který je nefunkční. Jak
bude obec řešit tento problém. Pan Bém tvrdil, že rošt na kanálu nedovoluje vtékání
dostatečného množství vody a je zde vytvořený hrb, který je nefunkční. Dále dodal,
že uvedený kanál je nedostačující. Pan starosta sdělil, že uvedený kanál nedávno
opravovali a že situaci osobně prověří, teď to nedokáže posoudit.
Paní E. Sapáková se dotazovala na to, jak daleko je jednání s Povodím Moravy
ohledně Kníničského potoka a jeho čištění. Pan starosta sdělil, že má na příští týden
dohodnutou osobní schůzku s představiteli Povodí Moravy. Pan starosta sdělil, že
představitelé Povodí Moravy chtějí spojit výstavbu záchytné nádrže na dolním toku
potoka s jeho vyčištěním. Paní Sapáková sdělila, že to už bude pozdě. Paní
Jamborová se ptala na konkrétní termín a sdělila, že by se s představiteli Povodí
Moravy chtěla osobně setkat. Pan starosta sdělil, že to bude jistě možné, že budou
na obhlídce i u jejich domu.
V 21:10 odchází zastupitel Petr Ševčík. Zastupitelstvo má 8 členů a je
usnášeníschopné.
Paní D. Němcová sdělila, že byla nahlédnout do spisu na stavebním úřadu
v Rosicích a že firma KTS nedodala potřebné materiály k opravě žádosti o stavební
povolení a řízení bylo zastaveno. Dále požadovala, aby na stránkách obce byla
zveřejněna koncepce sběru tříděného odpadu, aby byli občané včas informování.
Pan starosta sdělil, že firma KTS připravuje projekt, kde bude pouze sídlo firmy. Pan
O. Bém sdělil, že 16. 2. 2017 byli zastupitelé vyzváni, aby učinili kroky k zamezení
výstavby třídírny odpadů s administrativní budovou. Dotazoval se, jak se bude obec
stavět ke stavbě se sídlem firmy. Pro sdružení Melkran je tato varianta nepřístupná.
Pan starosta sdělil, že se domníval, že občané jsou proti stavbě třídírny odpadů. Pan
Kozlíček sdělil, že občanům bylo sděleno písemnou formou, že pokud si občané
obce nebudou takovou stavbu přát, nebude ji zastupitelstvo obce prosazovat. Dále
vyzval k větší důvěře k zastupitelům. Pan starosta sdělil, že nemá patřičné podklady.
Pan V. Carda sdělil, že zastupitelé obce neudělali nic pro to, aby zabránilo výstavbě
třídírny odpadů v případě, že by firma KTS doplnila všechny náležitosti pro stavební
řízení. Dále vyčítal zastupitelům, že sdružení nedostalo dostatečnou písemnou
odpověď, dále připomíná, že zastupitelé neudělali nic aktivně, např. zrušení
napadeného usnesení. Dodává, že naštěstí vše dopadlo dobře. Pan starosta sdělil,
že o tom, zda to dopadlo dobře nebo špatně rozhodne až čas. Dále dodal, že obec
mohla do rozpočtu získat ročně 300 tisíc korun, o které mohl být snížen poplatek za
svoz komunálního odpadu. Paní Němcová toto označila za alibismus. Pan V. Carda
dodal, že na setkání v sokolovně se ptal na to, co přinese stavba třídírny obci a
nedostal odpověď. Pan starosta mu sdělil, že tuto informaci podával na veřejném
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zasedání. Pan Hnilička se dotazoval, co myslí paní Němcová uvedeným alibismem.
Ta mu sděluje, že nyní může zastupitelstvo sdělovat občanům, že se mohli mít lépe
v případě výstavby třídírny odpadů, ale hnutí této stavbě zabránilo. Dle jejího názoru
je to vytváření alibismu. Paní Němcová opakuje, že všechny materiály, o kterých
informovala dříve, měly být projednány s občany dříve, než došlo k rozhodování
zastupitelstva. Paní H. Cardová opakuje, že na názory občanů nebylo přihlíženo.
Pan Sapák sdělil, že na minulém veřejném zasedání byl pořízen záznam a dle něj
v zápise o tom není žádná zmínka. Dále chtěl, aby akustický záznam zasedání byl
vystaven na stránkách obce a byl všem přístupný. Dle jeho názoru mají občané
právo si zkontrolovat, co je v zápise uvedeno. Dále chtěl, aby byl akustický záznam
pořízen i ze současného jednání. Pan starosta sdělil, že záznam je pořízen, ale
nebude zveřejňován, protože to nebylo odhlasováno na začátku jednání. Pan Sapák
tvrdil, že nemůže zkontrolovat pravdivost zápisu a trvá na zveřejnění audiozáznamu.
Dle názoru pana Sapáka jsou některá dlouhá vystoupení zkrácena tak, že ztrácejí
význam. Paní Sapáková navrhovala zestručnit zápis a akustický záznam přiložit jako
přílohu. Pan starosta sdělil, že o tom se bude muset poradit, a dle jeho názoru není
dobré tyto záznamy zveřejňovat. Paní Sapáková sdělila, že město Tišnov takto
provozuje zápisy z VZ. Paní M. Jelínková sdělila, že města jako je Tišnov, na to mají
techniku. Pan Kozlíček navrhoval, že pokud mají občané připomínky, mohou přijít na
OÚ a záznam si zkontrolovat. Pan Sapák sdělil, že na to nemá dostatek času. Paní
Jelínková ještě připomněla, že pokud má občan námitky proti zápisu má právo jej
rozporovat na OÚ. Dle pana V. Cardy byly dřívější zápisy zkresleny. Pan Sapák trval
na tom, že záznam má být zveřejněn. Pan starosta mu sdělil, že audiozáznam
zveřejňovat nebude do té doby, dokud se neporadí s odborníkem. Pan starosta
sdělil, že občané mají možnost přijít si poslechnout záznam na OÚ. Pan Sapák trval
na tom, že není možná kontrola záznamu. Pan O. Bém se dotazoval, proč se
zastupitelé brání zveřejňování audiozáznamu ze zasedání, když jiné obce to
provozují. Zdeněk Kříž mu sdělil, že kvalita pořízeného záznamu je velmi nízká a že
mu trvalo 6 hodin, než vyhotovil minulý zápis. Dále vyjádřil pochybnosti, že při
spuštění přes internet bude záznamu dostatečně rozumět. Pan V. Carda narhoval,
aby obec pořídila kvalitnější záznamové zařízení s kvalitním mikrofonem, cenu
odhaduje na cca 2 500 Kč. Pan starosta sdělil, že měl možnost slyšet minulý záznam
a že měl potíže rozumět záznamu.
Paní Drápalová se dotazovala, zda je v záznamu její poznámka o provozování
hlučných činností o víkendu. Pan Z. Kříž jí sdělil, že to má zaznamenané. Dále se
dotazovala na stav výstavby chodníku. Pan starosta jí sdělil, že již mohla vidět
geodety zaměřovat chodník. Pan starosta sdělil, že v současné době se zaměřuje
kanalizace, bude nutné provézt kamerové zkoušky a již byl vybrán projektant, který
bude komunikovat se SÚS o povolení stavby chodníku.
Paní R. Jamborová se dotazovala na stav oprav mostů v Podskalí. Pan starosta
sdělil, že je připravovaná oprava mostů a po té bude vše předáno obci. Paní R.
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Jamborová si dále stěžovala na prašnost ulice před jejím domem. Pan starosta sdělil,
že může pozvat zametací vůz, ale nejdříve bude nutno opravit vozovku. Nejdříve
bude opravena hlavní silnice u Ovčírny a po té až Janošův kopec. SÚS dle jeho
informací měla opravy mostů ve svých investičních plánech.
Paní R. Jamborová se dále dotazovala na stav oprav silnice pod hradem Veveří, o
které informoval starosta v souvislosti s objížďkou kvůli opravě dálničního mostu
v Ostrovačicích.
Pan starosta jí sdělil, že po dalších informacích nepátral, protože dopravní situace
byla vyřešena jinak a proto nebylo třeba řešit problém s uvedenou opravou vozovky.
Pan V. Carda měl ještě poznámku k nahrávání a zveřejňování záznamu z VZ
vzhledem k zákonu o ochraně osobních údajů. Dle jeho názoru mohou být veřejní
činitelé nahráváni bez souhlasu, ale ostatní občané nemohou být nahráváni. Bude
tedy nutné na začátku získat písemný souhlas občanů s pořizováním nahrávky a
v případě, že některý z občanů nebude souhlasit, bude jeho vystoupení vymazáno.
Pan starosta sdělil, že v tom případě už bude porušena autenticita záznamu. Je třeba
ale takto mít vše podchyceno. Pan Hnilička se ptal, je-li toto jednání nutné. Pan V.
Carda mu sdělil, ať si přečte záznamy z VZ na začátku roku a pak mu sděli, jsou-li
v pořádku. Paní M. Jelínková se dotazovala, zda se panu Cardovi nelíbí začátky,
nebo diskuse. Sdělila, že zápis nemusí být doslovný. Pokud má někdo připomínky
k zápisu, může pořizovat záznam někdo z občanů a ne zastupitel. Ať tedy pořídí
příští záznam někdo z občanů.

Pan starosta ukončil zasedání v 21:45.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 2/2017
4) Rozpočtové opatření č. 3/2017
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Zápis byl vyhotoven dne: 17. 6. 2017
Zapisovatel: Mgr. Zdeněk Kříž Ph.D.

Ověřovatelé:
1. Mgr. Zdeňka Jírová
................................................................... dne ...........................................
2. Mgr. Martin Hnilička
..................................................................... dne ...........................................
Starosta:
Bc. Oldřich Matyáš
.................................................................... dne ............................................
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