OBEC VEVERSKÉ KNÍNICE
Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice
č. 5/2016, konané dne 10. 11. 2016.
Pan starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:03 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 8 členů zastupitelstva.
Paní L. Kačerovská se nedostavila ani se do této chvíle neomluvila. Zastupitelstvo obce je
přesto usnášení schopné.
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 15. 9. 2016.
Slovo si vzal pan Zemčík. Sdělil, že fara v naší obci je na seznamu tzv. brownfields a že tuto
historickou budovu by bylo třeba zachránit. Dotazoval se na stav budovy. Paní L. Koňaříková
se dotazovala na znalecký posudek statika na stav budovy. Pan starosta sdělil, že statický
posudek obec má, že je starý asi dva roky a odborník doporučil budovu prodat, protože není
v silách obce ji rekonstruovat. Dále sdělil, že v současné době je budova napadena
dřevomorkou, ve sklepení je narušená klenba a trámy na střeše jsou díky dlouhodobému
zatékání dešťové vody téměř zničené. Také sdělil jeden z návrhů zastupitelů na zbourání
stávající budovy a postavení nové se stejným půdorysem a podobným vzhledem se starou
budovou. S tím vyjádřil svůj nesouhlas pan Franckevič a slovně napadal zastupitele za
likvidaci budovy staré 700 let. Pan starosta sdělil pochybnost nad stářím budovy a znovu
zopakoval finanční náročnost záchrany budovy a hlavně její možnou využitelnost. Pan ing.
Kozlíček informoval, že už dříve bylo několik zájemců o budovu, ale nikdy nedošlo k realizaci
jejich záměrů. Paní Koňaříková sdělila, že bude třeba opětovné ohodnocení stavu budovy.
Paní Plšková připomněla dřívější využití zemědělským družstvem a obcí, kdy v prvním patře
budovy byla ordinace dětského lékaře. Paní Kačerovská připomíná využití peněz z kapitoly
nebytové hospodářství. Pan starosta jí sdělil, že tato kapitola není určena jen na faru, ale
také na sokolovnu, kde obec plánuje výměnu oken. Pan Franckevič zdůraznil, že nelze
čekat, až budova sama spadne a v rámci ušetření nákladů lze využít dřevo z obecních lesů.
Paní Plšková ještě připomněla farskou zahradu, kde bylo dříve školní dětské hřiště. Paní M.
Jelínková jí sdělila, že uvedený pozemek byl již dříve odprodán a nyní zde stojí rodinný dům.
Pan starosta ukončil diskusi výzvou k prohlídce budovy v sobotu 17. 9. 2016.
Pan starosta dále sdělil, že uvedená prohlídka se uskutečnila a po dvou týdnech proběhla
návštěva studentů a profesorů stavební fakulty VUT Brno. Zde bylo sděleno, že nelze pouze
opravit střechu budovy, ale je třeba provézt opravu celé budovy s jednoznačným cílem
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dalšího využití budovy. Dále pak pan starosta informoval, že v budoucnu proběhnou schůzky
věnované pouze opravám fary, ale až po té, co bude k dispozici statický posudek budovy.
Pan ing. František Kozlíček ještě doplnil, že návrhy studentů VUT o možném využití budovy
budou v červnu příštího roku.
Dále pan starosta pokračoval v informacích k diskusi z minulého veřejného zasedání
zastupitelstva, kde paní ing. Kačerovská připomínala kvalitu povrchu vozovky v lokalitě Ve
dvoře. Pan starosta jí sdělil, že již dříve informoval o zpevnění povrchu asfaltovým
recyklátem z dálnice, který obec na tyto účely získala. Pan Franckevič kritizoval výšku nové
komunikace vzhledem k okolním domům. Paní Holubová připomněla, že daný problém se
řešil na dřívějších zasedáních a je chybou občanů, že se o informace nezajímají. Pan
starosta sdělil, že někteří občané podali stížnost na stavební úřad kvůli opravě povrchu
vozovky Za humny. Paní ing. Kačerovská sdělila, že měla jinou představu o povrchu
vozovky. Pan Gottwald jí sdělil, že na uvedený povrch lze aplikovat asfaltovou emulzi
v kombinaci s kamenivem, ale uvedený povrch zapáchá. Paní Kačerovská ml. se dotazovala
na zdravotní nezávadnost recyklátu. Pan starosta jí sdělil, že k uvedenému recyklátu má
certifikát o ekologické nezávadnosti, že se jedná o komunikaci a ne o dětské hřiště.
Další připomínku měl pan Homoliak k obnově javorové aleje při příjezdu do obce. Pan
starosta sdělil, že pozemky v sousedství komunikace jsou v majetku soukromých osob a ne
všichni souhlasí s výsadbou stromů na svém pozemku. Dále sdělil, že již vysázené stromy
jsou opakovaně poškozovány orbou v jejich těsné blízkosti a také chemickými postřiky
aplikovanými zemědělci. Také připomněl zničení vysázené třešňové aleje postřikem
aplikovaným na sousedním pozemku na jaře letošního roku. Pan Homoliak navrhoval
odkoupení částí pozemků a vysázení aleje. Pan starosta sdělil, že toto asi nebude možné.
Pan Zemčík ještě upozornil na podvodný inzerát nabízející pozemek sousedící s jejich
pozemkem jako stavební parcelu. Zdůraznil, že tento pozemek je semeništěm plevelů. Pan
starosta sdělil, že majitel pozemku je povinen udržovat svůj pozemek. Daný pozemek může
být zařazen jako stavební parcela až po změně územního plánu, která je ale vázaná na
schválení nadřazeného plánu. Pan Zemčík ještě upozornil na obhospodařování pozemků
sousedících s jejich pozemkem ze strany zemědělského družstva. Opakovaně dochází
k rozorávání pozemku a ničení značek vyznačujících hranice pozemku. Pan starosta sdělil,
že uvedený problém může vyřešit změna nájemce pozemku. Pan Franckevič připomněl, že
obec Ostopovice má ve svých smlouvách uvedeno ohodnocení kvality půdy a zavazuje
nájemníka k udržování této kvality.
Paní Kačerovská ml. se dotazovala na možnost vyjmutí pozemků vedených jako průmyslová
zóna v budoucím územním plánu. Pan starosta jí sdělil, že uvedená problematika již byla
řešena a znovu zopakoval možnost žalob majitelů na maření jejich podnikatelských zájmů.
1. Schválení programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu
Volba ověřovatelů a zapisovatele.
Rozpočtové opatření 6/2016.
Věcná břemena.
Odměny zastupitelů.
Umístění a realizace stavby základnové stanice sítě Vodafone na budově OÚ.
Záměr obce zakoupit techniku k zimní údržbě a drobným zemním pracím
(Traktor+příslušenství).
8. Různé. Směrnice, dodatek-revokace
9. 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

8

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Pan starosta navrhl jako ověřovatele zápisu pana Martina Hniličku 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 Martina Hniličku
a pana Zdeňka Béma, zapisovatelem pana Zdeňka Kříže.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 30.9.2016
Starosta vyzval účetní obce pí. Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením
č. 6 ze dne 30. 9. 2016. Toto rozpočtové opatření bylo předběžně schváleno starostou obce.
Toto opatření se týká příjmu dotace na volby a márnici.
Podrobnosti jsou v příloze č. 3 tohoto zápisu.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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0

Zdržel se

0

4. Věcná břemena.
4.1. 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 stavbu s názvem
„V.Knínice,sm.NNk,Hnilička, p. č.1148/37“. Na zřízení uvedeného věcného břemena byla již
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za
jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Nikdo nemel připomínky, proto dal starosta hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy č. NM014330039558/001 o zřízení věcného břemene na parcele obce p. č. 515/9 v k. ú
Veverské
Knínice,
zapsané na
LV č.
10001,
ke stavbě s názvem:
„V.Knínice,sm.NNk,Hnilička, p. č.1148/37“, za účelem umístění kabelového vedení NN
za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč (bez DPH).
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4.2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Firma DUR plus, spol s.r.o. Zastávka předložila návrh na uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení práva, odpovídajícímu věcnému břemenu. Jedná se o stavbu s názvem
„V.Knínice,rozš.NNk,Brychta, p. č. 484“, na pozemcích obce p. č. 497/1,1136/1 a 1049.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.300,- Kč bez DPH.
Pan starosta ještě doplnil, že parcela č. 1049 je již rozdělena, ale tato změna ještě není
zanesena v Katastru nemovitostí, proto je zde tato parcela ještě projednávána pod starým
číslem.
Nikdo nemel připomínky, proto dal starosta hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy č. NM1030034239/001 o zřízení věcného břemene na parcelách obce p. č. 497/1,1136/1
a 1049 v k. ú Veverské Knínice, zapsaných na LV č. 10001, ke stavbě s názvem:
„V.Knínice,rozš.NNk,Brychta, p.č.484“, za účelem umístění kabelového vedení NN za
jednorázovou úplatu 1.300,- Kč (bez DPH).
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti
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0

Zdržel se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5. Odměny zastupitelů.

Starosta sdělil, že usnesením č. 6 na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 18. 12.
2014 byly stanoveny výše odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce,
přičemž nebylo počítáno se změnami v zastupitelstvu a mimo funkcí byla v usnesení
uvedena i jména. Z uvedeného důvodu je pro jednoznačnost usnesení toto doplnit o
formulaci: Odměny se vztahují pouze k vykonávaným funkcím a při změnách osob ve výkonu
funkce se odměna převádí na jinou konkrétní osobu.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje, aby za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva byla od 1.1.2015 vyplácena odměna ve výši místostarosta 5.000,Kč měsíčně (týká se Mgr. Kříže Ph.D.), člen výboru 600,- Kč měsíčně (týká se Mgr.
Hniličky, Ing. Kozlíčka, p. Jelínkové, p. Macákové, Ing. Kačerovské, Mgr. Jírové a Ing.
Buršíka), přičemž odměny za funkce se nesčítají a jiné odměny se nevyplácí. Odměny
se vztahují pouze k vykonávaným funkcím a při změnách osob ve výkonu funkce se
odměna převádí na jinou konkrétní osobu.

Výsledek hlasování:
Pro

8

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. Umístění a realizace stavby základnové stanice sítě Vodafone na budově OÚ.
Starosta sdělil, že usnesením č. 12 z veřejného zasedání dne 15. 9. 2016 vyslovilo
zastupitelstvo souhlas s umístěním stavby základnové stanice telefonní sítě Vodafone Czech
Republic a.s. na budově obecního úřadu s podmínkou, že v případě zjištění škodlivosti
záření bude možné od smlouvy odstoupit ze strany pronajímatele. Smlouva byla v tomto
směru opravena, při tom však bylo zjištěno, že nebyl vyvěšen záměr obce, pronajmout část
střechy budovy OÚ k umístění uvedeného zařízení. Bez vyvěšení záměru by bylo usnesení
z minulého zasedání neplatné. Proto byl v době od 19. 10. do 3. 11. 2016 vyvěšen záměr
pronajmout část půdního prostoru a střechy budovy obecního úřadu k umístění základnové
stanice telefonní sítě Vodafone Czech Republic a. s. Starosta navrhl revokovat usnesení č.
12 z veřejného zasedání dne 15. 9. 2016 a schválit umístění základnové stanice sítě
Vodafone na budově Obecního úřadu Veverské Knínice
Nikdo další již neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice revokuje usnesení č. 12 z veřejného zasedání
dne 15. 9. 2016 a schvaluje umístění stavby základnové stanice telefonní sítě
Vodafone Czech Republic a.s. na budově obecního úřadu. Dále schvaluje nájemní
smlouvu a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7. Záměr obce zakoupit techniku k zimní údržbě a drobným zemním pracím
(Traktor + příslušenství).
Starosta uvedl, že obec dosud zajišťovala zimní údržbu, drobné zemní práce a práce
v obecním lese najímáním externích pracovníků což mělo za následek, že některé služby se
opožďovaly, některé fungovaly špatně nebo nefungovaly vůbec. Proto se zastupitelstvo
rozhodlo, zakoupit techniku, využitelnou nejen k zimní údržbě ale i k drobným zemním
pracím a pracím v lese, nevázanou dotacemi, aby byla obec schopna zajistit určitý rozsah
prací vlastními silami. Jedná se o pořízení traktoru Zetor Major 80 s čelním nakladačem a
vybavením k zimní údržbě v prvotní fázi, později lze dokoupit další vybavení pro komunální
práce. Dále uvedl, že oslovil dodavatele a požádal o cenové nabídky na traktor
s příslušenstvím a po porovnání nabídek jako nejlepší vychází nabídka firmy Gregor a syn
s.r.o., Tábor., která nabízí sestavu traktor s čelním nakladačem a radlicí, čelní radlicí na sníh
a zadním sypačem za cenu 1 074 400,- Kč. Vzhledem k časové tísní starosta doporučil
zastupitelstvu schválit přímý nákup uvedené sestavy bez užití postupu podle směrnice obce
pro zadávání VZMR č. 1/16 v rámci limitů, stanovených zákonem o veřejných zakázkách
v platném znění.
Pan starosta ještě sdělil, že má smluvně zajištěnou zimní údržbu firmou z Hvozdce, ale
jedná se o krátkodobou smlouvu a z dlouhodobého hlediska by bylo výhodné mít vlastní
techniku.
Paní Magda Jelínková se zeptala na termín dodání techniky. Pan starosta sdělil, že termín
dodání traktoru je do týdne a příslušenství je 3 – 4 týdny.
Nikdo neměl další návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje vzhledem k časové tísni přímý nákup
sestavy traktoru s čelním nakladačem a radlicí, čelní radlicí na sníh a zadním sypačem
za cenu 1 074 400,- Kč od firmy Gregor a syn s.r.o., Tábor., bez užití postupu podle
směrnice obce pro zadávání VZMR č. 1/16 v rámci limitů, stanovených zákonem o
veřejných zakázkách v platném znění
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti
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0

Zdržel se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8 Různé
8.1. Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Starosta uvedl, že pro projednávání postupu přímého nákupu v naléhavých případech by
byla vhodná změna směrnice obce pro zadávání VZMR č. 1/16, kde by byla zakotvena
výjimka pro postup, kdy v takovém naléhavém případě může rozhodnout zastupitelstvo.
Proto vypracoval směrnici č. 2/16, se kterou byli zastupitelé seznámeni na pracovní schůzce
a navrhl směrnici 2/2016 schválit.
Pan starosta ještě dodal, že je zde změna, která se týká jmenování komise pro hodnocení
zakázek. V původní směrnici bylo jmenování komise zastupitelstvem obce, což znamenalo
před každým jmenováním hodnotící komise svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce.
V nové verzi je jmenování komise v kompetenci starosty obce.
Pan Martin Hnilička se dotazoval na limity zakázek malého rozsahu podle platného znění
zákona. Pan starosta uvedl, že pro služby je limit stanoven na 2 miliony Kč, pro stavby do 6
milionů Kč.
Nikdo neměl další návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje Směrnici pro zadávání veřejných
zakázek č. 2/2016
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

8.2. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo s firmou SPH stavby s.r.o. Bystřice nad Perštejnem
Starosta uvedl, že na minulém zasedání byl usnesením č. 13 schválen dodatek smlouvy č. 2
s firmou SPH stavby s.r.o. Bystřice nad Perštejnem. V usnesení je však chybně uvedena
částka vícenákladů, o které se zvyšuje cena díla. Proto starosta navrhl revokovat usnesení
z minulého zasedání a schválit nové se správně uvedenou částkou.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice revokuje usnesení č. 13 z veřejného zasedání
dne 15. 9. 2016 a schvaluje uzavření dodatku č. 2, ve kterém budou doplněny změny
článku II smlouvy - rozšíření předmětu díla dle přiložených rozpočtů s firmou SPH
stavby s.r.o. Bystřice nad Perštejnem, kterým se zvyšuje cena díla o započtené
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vícenáklady ve výši 377 343,18 Kč bez DPH. Celková cena vícenákladů tím nepřesáhne
20 % původní ceny díla. Ostatní ujednání se nemění.

Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

8.3. Žádost o příspěvek od „Maminek Mechov“
Starosta sdělil, že Maminky Mechov dnes požádaly obec za rodiče dětí o finanční příspěvek
10 000,-Kč na obnovu nábytku, jak uvádějí v katastrofálním stavu v MŠ. Dále uvedl, že obec
v letošním roce uvolnila ze svého rozpočtu na ZŠ a MŠ částku 700 000,- Kč , dále na nákup
konvektomatu 300 000,- Kč a na projektovou dokumentaci na rozšíření kapacity MŠ
prozatím 241 000,- Kč z celkové částky 416 000,- Kč. Dále 200 000,- Kč na údržbu budov.
Dále uvedl, že zastupitelstvo obce není kompetentní k nákupu vybavení MŠ, toto je plně
v kompetenci ředitele ZŠ a MŠ, který nakupuje potřebný v rámci přiděleného rozpočtu.
V letošním roce bylo požádáno o dotaci na rozšíření kapacity MŠ s náklady cca 11 000 000,Kč včetně obnovy nábytku a z tohoto důvodu není vhodné pořizování nových krytů radiátorů,
které byly na snímcích, jelikož se po rekonstrukci budou zřejmě stejně měnit. Z uvedených
důvodů starosta navrhl podané žádosti nevyhovět.
Pan Martin Hnilička sdělil, že je opět škoda, že se nikdo z rodičů dětí z MŠ nedostavil. Pan
Zdeněk Kříž přítomné informoval o velikosti rozpočtu ZŠ a MŠ a velikosti prostředků po
odečtení záloh na elektřinu a plyn. Dále sdělil, že v letošním roce byla obměněna část
lůžkovin a byla zakoupena lehčí lehátka, která umožní snazší manipulaci. Z uvedených
prostředků jsou zakupovány čisticí prostředky, papíry pro kreslení a další prostředky
používané denně při provozu školy.
Nikdo neměl další návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice neschvaluje žádost Maminek Mechov
o příspěvek 10 000,- Kč na obnovu nábytku v MŠ a uvádí, že s uvedeným nábytkem
bude počítáno v rozpočtu příspěvkové organizace v příštím roce .

Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

1

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

14. Diskuze
Pan ing. Sáva Buršík informoval přítomné o nadcházejících akcích spojených s Vánocemi a
koncem roku. Bude to 26. 11. 2016 rozsvěcení Vánočního stromu, dále pak 4. 12.
Mikulášská besídka, 15. 1. 2017 Varhanní koncert v místním kostele a 4. 2. 2017 již tradiční
zabíjačkové hody spojené s posezením u cimbálu.
Stránka 8 z 9

Zdeněk Kříž informoval přítomné celostátní akci vypouštění balónků s přáními, do které se
v letošním roce zapojila i základní a mateřská škola. Vypouštění proběhne 9. 12. 2016
v 15:15 hodin na zahradě mateřské školky.
Pan Homoliak vznesl dotaz na harmonogram dostavby MŠ. Pan starosta sdělil, že došlo
opět k posunutí termínu vyhlášení výsledků výzvy a v současné době není znám nový
termín. S tím samozřejmě dochází k posunu vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby
a také ke změně termínu dokončení stavby. Pan Zdeněk Kříž ještě upřesnil, že se jedná o
navýšení o jedno oddělení a o 20 míst.
Pan Homoliak ještě uvedl, že skupina ČEZ vypisuje granty na obnovu zeleně, které by bylo
možné čerpat na výsadbu nové javorové aleje při příjezdu do Knínic. Ještě připomněl, že
původní alej byla čistě javorová. Pan starosta k tomu sdělil, že v současné době jsou v aleji
vysázeny 3 – 4 jasany, jejichž stav ale není zcela v pořádku, protože jsou opakovaně
poškozovány zemědělskou činností na sousedních pozemcích. V tomto případě by tedy bylo
možné jasany vykácet a na jejich místa vysadit javory.
Paní Plšková se zeptala, je-li dále řešeno nevhodné ořezání dubu při cestě do Hvozdce. Pan
starosta sdělil, že případ je řešen Odborem životního prostředí Městského úřadu v Rosicích.
Dále pak sdělil, že před neodborným zásahem bylo možno požádat o ochranu uvedeného
stromu, protože jeho stáří je přibližně 100 let, v současné době to už ale možné není. Cena
tohoto stromu bude poměrně vysoká. Pro srovnání uvedl, že u akátu rostoucího v obci
s odhadnutým stářím odpovídajícím stáří tohoto dubu, byla jeho cena stanovena na 140 tisíc
Kč, u dubu bude jistě vyšší.
Nikdo jiný neměl další dotazy ani připomínky a proto pan starosta poděkoval přítomným za
účast, popřál jim hezký zbytek večera a veřejné zasedání ve 20:01 ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 6/2016
Zápis byl vyhotoven dne: 16. 11. 2016
Zapisovatel: Mgr. Zdeněk Kříž Ph.D.
Ověřovatelé:
1. Mgr. Martin Hnilička
................................................................... dne ...........................................
2. Bc. Zdeněk Bém
..................................................................... dne ...........................................
Starosta:
Bc. Oldřich Matyáš
.................................................................... dne ............................................
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