OBEC VEVERSKÉ KNÍNICE
+

Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice
č. 6/2016, konané dne 21. 12. 2016.
Pan starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19:02
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 6 členů
zastupitelstva. Pan Kozlíček je mimo území ČR, paní Kačerovská se omluvila, pan
Hnilička se také omluvil. Zastupitelstvo obce je 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 10. 11. 2016.
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.
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 nebo 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.
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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.
1. Schválení programu:
1. Schválení programu.
2. Volba ověřovatelů a zapisovatele.
3. Rozpočtové opatření 7/2016.
4. Rozpočet obce na rok 2017.
5. Rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří 2017.
6. Odpisový plán ZŠ a MŠ Veverské Knínice.
7. Dodatky smluv s dodavateli splaškové a dešťové kanalizace
8. Věcné břemeno.
9. Prodej části pozemku obce.
10. Různé.
11. Diskuze.
Pan starosta navrhl, aby zastupitelstvo hlasovalo ke každému navrhovanému bodu
samostatně.
Nikdo neměl připomínky ani jiné návrhy, proto dal starosta hlasovat
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje program veřejného zasedání
zastupitelstva a o každém navrhovaném bodu programu bude hlasovat
samostatně.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Pan starosta navrhl jako ověřovatele zápisu paní Zdeňku Jírovou a pana Sávu
Buršíka, jako zapisovatele pana Zdeňka Kříže.
Jiný návrh podán nebyl, proto starosta přistoupil k hlasování.
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Pan J. Franckevič vznesl připomínku k zápisu ze zasedání dne 15. 9. 2016. Dle jeho
názoru obsah zápisu neodpovídal tomu, co si jeho skupina myslí. Pan starosta mu
sdělil, že tato připomínka patří až do diskuse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí ověřovatele zápisu paní Zdeňku
Jírovou a pana Sávu Buršíka, zapisovatelem pana Zdeňka Kříže.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Rozpočtové opatření č. 7 ze dne 30.11.2016
Starosta vyzval účetní obce pí. Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 7 ze dne 30. 11. 2016. Toto rozpočtové opatření bylo předběžně
schváleno starostou obce. Jedná se o přesuny na rozpočtovém paragrafu silnice
o 51 tis. Kč, navýšení paragrafu sběrný dvůr o 20 tis. Kč a pojištění vozidla Bonetti
4 tisíce Kč.
Paní M. Jelínková vznesla dotaz, jak bude řešeno pojištění nového traktoru. Pan
starosta jí sdělil, že traktor je již pojištěn a v případě potřeby bude toto pojištění
řešeno formou rozpočtového opatření.
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. 7/2016
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Rozpočet obce na rok 2017
Starosta sdělil, že na základě připomínek a návrhů zastupitelů byl starostou a účetní
obce sestaven návrh rozpočtu na rok 2017 a tento byl vyvěšen v zákonem stanovené
lhůtě na úřední desce, el. úřední desce a na webových stránkách obce v době od
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2. 12. 2016 do 18. 12. 2016 Požádal účetní obce paní Krčálovou, aby přečetla návrh
rozpočtu obce na rok 2017.
Paní Krčálová podrobně seznámila přítomné s jednotlivými položkami rozpočtu.
Celkové příjmy Obce Veverské Knínice na rok 2017 činí 13 170 000,- Kč a výdaje
činí 22 660 700,- Kč. Schodek kryt z finančních prostředků z minulých let.
Pan starosta sdělil, že připravený rozpočet není vyrovnaný a obec využije finanční
rezervy z předchozích let k financování naplánovaných akcí.
Podrobný rozpočet je uveden v příloze č. 4 tohoto zápisu.
Pan V. Carda se dotazoval na finanční zůstatek z minulých let. Pan starosta mu
odpověděl, že v současné době se jedná asi o 18 mil. Kč. Rozpočtový schodek na
příští rok činí asi 9 mil. Kč.
Nikdo další z přítomných neměl předloženému návrhu připomínky a starosta nechal
o rozpočtu obce na rok 2017 hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočet obce Veverské
Knínice na rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
5. Rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří na rok 2017
Starosta sdělil, že rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří na rok 2017 byl rovněž
vyvěšen v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce, el. úřední desce a na
webových stránkách obce od 21. 11. 2016 do 7. 12. 2016. Celkové příjmy rozpočtu
Svazku obcí Panství hradu Veveří pro rok 2015 činí 273 700,- Kč, celkové výdaje 273
700,- Kč. Rozpočet je vyrovnaný. Pan starosta uvedl, že rozpočet je opět velmi
konzervativní a zahrnuje pouze opakující se akce.
Rozpočet je uveden v příloze č. 5 tohoto zápisu.
Nikdo neměl další připomínky, proto nechal starosta hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí rozpočet Svazku obcí
Panství hradu Veveří na rok 2017.
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Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

6. Odpisový plán ZŠ a MŠ Veverské Knínice.
Na základě investičního příspěvku obce pořídila příspěvková organizace ZŠ a MŠ
Veverské Knínice do kuchyně v MŠ elektrický konvektomat v hodnotě 194 095,- Kč.
Zařízení bylo zařazeno do majetku a byl stanoven rovnoměrný způsob odpisu po
dobu 10 let. Výše ročního odpisu činí 19 416,- Kč, poslední rok pak 19 351,- Kč.
Odpisy budou prováděny čtvrtletně. Starosta navrhl odpisový plán schválit.
Nebyly další připomínky, a proto nechal starosta hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ
Veverské Knínice.

Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Dodatky smluv č. 3 s dodavateli dešťové a splaškové kanalizace
Starosta sdělil přítomným, že jak bylo sděleno na předminulém veřejném zasedání,
stavba obou kanalizací v obci se vlivem příčin, nezaviněných investorem ani
dodavatelem dostala do časového skluzu a oběma firmám vznikly vlivem
nepředvídatelných okolností nebo požadavků obce určité vícenáklady
a méněnáklady, po kterých sečtení vznikla určitá částka, lišící se od původních
rozpočtů, kterou je nutné dodavatelským firmám za provedenou práci uhradit.
Starosta poté požádal pana Ing. Pavla Šudáka, technický dozor investora,
o vysvětlení současné situace a důvodu vzniku vícenákladů. Ing. Šudák přítomným
vysvětlil důvody a výši vícenákladů. V případě opravy vozovky po kanalizaci na ulici
Javůrecká bylo přesným geodetickým zaměřením zjištěno, že opravy se týkají
940 m2 ploch, místo v projektu uvedených 750 m2. Dále zde došlo k navýšení délky
zapravovaných spár na 1,5 km. Došlo tedy k nárůstu rozpočtu oproti původnímu
projektu. V případě dešťové kanalizace dochází k posunu termínu dokončení na
30. 5. 2017 z důvodu nutnosti zpevnění vyústění dešťové kanalizace do potoka
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u paní Leitzmannové. Původní konstrukce vyústění se opírala o konstrukci mostu
a bylo ji třeba předělat. Technologický postup ale nedovoluje tuto činnost provádět
v zimních měsících. Oprava vyústění kanalizace i zpevnění břehu potoka byly
projednány s Povodím Moravy a. s. Starosta uvedl, že zastupitelé byli se zněním
dodatků smluv seznámeni, přečetl dodatek smlouvy s firmou SPH Stavby s.r.o.
a navrhl ho schválit.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření dodatku č. 3, ve
kterém budou doplněny změny smlouvy s firmou SPH stavby s.r.o. Bystřice
nad Perštejnem, článku IV - Doba plnění, kterým se termín provedení díla
prodlužuje do 30. 5. 2017 a článku VI - Cena za provedení díla a platební
podmínky kterým se dle přiložených rozpočtů zvyšuje cena díla o započtené
vícenáklady ve výši 186 815,20 Kč bez DPH, na 2 542 201,26 Kč bez DPH.
Celková cena vícenákladů tím nepřesáhne 30% původní ceny díla. Ostatní
ujednání se nemění.

Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Starosta přečetl dodatek smlouvy s firmou ENVIRO-EKOANALYTIKA s.r.o. a navrhl
ho schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření dodatku č. 3, ve
kterém budou doplněny změny smlouvy s firmou ENVIRO-EKOANALYTIKA
s.r.o. Velké Meziříčí, článku IV - Doba plnění, kterým se termín provedení díla
prodlužuje do 31. 12. 2016 a článku VI - Cena za provedení díla a platební
podmínky, kterým se dle přiložených rozpočtů zvyšuje cena díla o započtené
vícenáklady ve výši 276 530,87 Kč bez DPH, na 7 068 449,95 Kč bez DPH.
Celková cena vícenákladů tím nepřesáhne 30% původní ceny díla. Ostatní
ujednání se nemění.

Výsledek hlasování: Pro

6

Proti
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0

Zdržel se

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8. Věcné břemeno
Starosta uvedl, že 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 bylo schváleno usnesením č. 5 na
minulém veřejném zasedání. V důsledku prodeje pozemků došlo ke změně
parcelního čísla pozemku obce z 1049 na 1049/3 a 1049/5 a věcné břemeno nelze
vložit do katastru nemovitostí tak, jak bylo schváleno. Starosta navrhl revokovat
usnesení č. 5 z minulého veřejného zasedání schválit smlouvu o smlouvě budoucí
s opravenými parcelními čísly pozemků.
Nikdo nemel připomínky, proto dal starosta hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice revokuje usnesení č. 5 z veřejného
zasedání dne 10. 11. 2016 a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č.
1030034239/001 o zřízení věcného břemene na parcelách obce p. č. 1136/1,
1049/5 a 1049/3 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 1.000,- Kč (bez DPH).
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
9. Prodej části pozemku obce
Starosta sdělil, že Ing. Miroslav Pergl požádal o odkup části pozemku p. č. 1049
v k. ú. Veverské Knínice o výměře cca 450 m2, sousedící s pozemkem p. č. 462/1,
který je dosud v majetku obce a byl schválen jeho prodej paní Miladě Perglové. Dále
uvedl, že se jedná o část pozemku bez přístupové cesty, dříve zarostlý křovím, který
rodina Perglova udržuje. Z důvodu prodeje části pozemku bylo změněno parcelní
číslo na 1049/1. Záměr k prodeji části uvedeného pozemku byl vyvěšen od 2. do 18.
12. 2016. Nikdo další neprojevil zájem. Starosta navrhl uvedenou část pozemku
panu Perglovi prodat za cenu 84 150,- Kč dle znaleckého posudku č. 1111-36-16,
zpracovaného Ing. Jiřím Brázdou na jiné části stejného pozemku, soudním znalcem.
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Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje prodej části pozemku p.č.
1049/1 o výměře 450 m2 Ing. Miroslavu Perglovi, za cenu 84 150,- Kč, dle
znaleckého posudku č. 1111-36-16, zpracovaného soudním znalcem Ing. Jiřím
Brázdou a pověřuje starostu obce ke zpracování a podpisu příslušné kupní
smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

10 Různé:
10.1. Výběrové řízení na dodavatele stavby a vnitřního vybavení MŠ Veverské
Knínice.
Starosta uvedl, že byla schválena žádost o dotaci na akci "Zvýšení kapacity MŠ ve
Veverských Knínicích". Vzhledem k tomu, že schvalování žádosti trvalo déle, než
bylo očekáváno, došlo k tomu, že harmonogram, který byl k žádosti doložen, je již
velice napjatý. Nyní je třeba zvážit, zda vypracovat jiný harmonogram, provést dvě
výběrová řízení na dodavatele stavby a zařízení ale tím se termín dokončení posune
ze srpna 2017 na prosinec 2017 a užívání o jeden školní rok. Starosta dále uvedl, že
administrativní zpracování výběrových řízení je náročné a každá chyba má
nepříjemné následky a zdržení. Proto navrhl, aby obě řízení pro obec provedla
odborná firma Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o. Vídeňská 7, 639 00 Brno,
IČ: 03045315 za cenu 60 000,- Kč bez DPH dle cenové nabídky s tím, že se pokusí
vše provést dle původního harmonogramu a tento by se měnil až v případě, že bude
jasné, že to není možné.
Pan J. Franckevič se zeptal, jestli tato investice bude uznatelný náklad. Pan starosta
odpověděl, že s největší pravděpodobností ano.
Nikdo další neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje spolupráci s firmou Steska,
Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o. Vídeňská 7, 639 00 Brno ve věci organizace
dvou výběrových řízení na dodavatele stavebních prací a na vnitřní vybavení za
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cenu 60 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce ke spolupráci s uvedenou
firmou a podpisu příslušné příkazní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

10.2. Spolupráce s firmou Renards dotační s.r.o.
Starosta sdělil, že jak už uvedl, administrativní zpracování dotací je náročné a složité
a pochybení má za následek někdy vracení části či celé dotace. Proto se obce
obracejí na odborné firmy. Starosta navrhl, aby ve věci managementu a monitoringu
v realizační fázi projektu akce „Rozšíření kapacity MŠ Veverské Knínice“
a následném pětiletém období udržitelnosti projektu obec spolupracovala s firmou
Renards Dotační s.r.o., která by prováděla administraci za cenu dle cenové nabídky
ve výši 130 000,- Kč bez DPH, pokud se nevyskytnou další nepředpokládané úkony.
Pan V. Carda se dotazoval, zda se jedná o platbu předem, nebo o splátky v průběhu
monitorovacího období. V případě platby předem označil tuto investici jako rizikovou.
Pan starosta mu odpověděl, že dle smlouvy se jedná o vypracování 5 monitorovacích
zpráv, žádosti o platbu a zpracovaní případných pěti změnových listů. Každá
z položek bude hrazena zvlášť až po provedení operace.
Nikdo další neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje spolupráci s firmou RENARDS
DOTAČNÍ, s.r.o. Vídeňská 7, 639 00 Brno ve věci managementu a monitoringu
v realizační fázi projektu akce „Rozšíření kapacity MŠ Veverské Knínice“
a následném pětiletém období udržitelnosti projektu za cenu 130 000,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu obce ke spolupráci s uvedenou firmou a podpisu
příslušné příkazní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

10.3. Dotace na vybudování odborných učeben v budově ZŠ
Starosta uvedl, že vzhledem k nedostatku prostoru pro výuku odborných
předmětů v budově ZŠ Veverské Knínice navrhl ředitel školy zastupitelům, aby obec
požádala o dotaci na vybudování dvou odborných učeben a kabinetu a při podání
žádosti o dotaci spolupracovala s firmou RENARDS DOTAČNÍ s.r.o., jelikož tato
spolupráce se již obci osvědčila. Zastupitelé projednávali požadavek ředitele školy na
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pracovní schůzce a navrhují schválit podání žádosti o dotaci a spolupráci s firmou
RENARDS DOTAČNÍ s.r.o. při zpracování projektové žádosti za cenu dle cenové
nabídky 30 000,-Kč + 2% z přiznané dotace.
Pan V. Carda se dotazoval, ve které části budovy bude stavba prováděna. Pan Kříž
mu sdělil, že dílna je naplánována místo skladu ve dvoře a ostatní učebny jsou
plánovány formou půdní vestavby nad celou budovou školy.
Pan J. Franckevič se ještě dotazoval na kapacitu MŠ. Pan starosta mu sdělil, že
kapacita školy je 24 míst a v současné době je zde kapacita dlouhodobě navýšena
výjimkou na 28 dětí. Pan Franckevič sdělil, že ví o několika rodinách, jejichž jména
nebude sdělovat, které nebudou dávat své děti do zdejší MŠ. Dále pak poznamenal,
že nikdo neobcházel rodiny s malými dětmi a nedotazoval se, zda jejich děti budou
MŠ navštěvovat. Pan starosta mu společně se Z. Křížem sdělili, že součástí projektu
bylo i vypracování demografického vývoje v obci do roku 2022 a navíc bude volná
kapacita nabídnuta obci Hvozdec. Pan Franckevič sdělil, že důvodem k navštěvování
jiné školy je alternativní výuka (Montessorri pedagogika), která ve zdejší MŠ
neprobíhá.
Nikdo další neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje podání žádosti o dotaci na
vybudování dvou odborných učeben a kabinetu v budově ZŠ Veverské Knínice
z Integrovaného regionálního operačního programu a spolupráci s firmou
RENARDS DOTAČNÍ, s.r.o. Vídeňská 7, 639 00 Brno ve věci zpracování
projektové žádosti za cenu 30 000,- Kč bez DPH + odměnu 2% z přiznané
dotace a pověřuje starostu obce ke spolupráci s uvedenou firmou a podpisu
příslušné příkazní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

10.4. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotací EU pro ZŠ a MŠ Veverské
Knínice.

Starost sdělil, že ředitel ZŠ a MŠ Veverské Knínice požádal o souhlas zřizovatele
s podáním žádosti o dotaci EU z Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání,
kde lze čerpat dotační prostředky až do výše 500 000,- Kč na financování lidských
zdrojů. Prostředky by byly využity na financování školení, školních asistentů případně
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chůvy do MŠ atd. Starosta navrhl schválit souhlas zřizovatele s podáním žádostí
o dotaci.
Paní Magda Jelínková se dotazovala, zda se jedná o žádost školy, nebo obce.
Z. Kříž jí sdělil, že se jedná o žádost podávanou školou, která ale potřebuje souhlas
zřizovatele. Finance budou zasílány prostřednictvím účtu zřizovatele škole. Jedná se
o další verzi tzv. šablon určených ale jako investice do lidských zdrojů a ne do
techniky jako předchozí výzva.
Nikdo další neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje souhlas zřizovatele s podáním
žádosti o dotaci z Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání pro
příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Veverské Knínice.

Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

11. Diskuze
Slovo si vzal pan V. Carda a dotazoval se na ubytování pana Elsnera v kabinách za
sokolovnou. Kabiny dle jeho názoru nejsou zkolaudovány pro trvalé bydlení. Pan
Elsner má být dle jeho názoru ubytován v obecním bytě, který je veden jako sociální.
Pan Pergl připomínkoval, že pan Elsner měl možnost využít ubytování na ubytovně
v Brně, ale nevyužil této možnosti. Pan starosta se pozastavil nad ubytováním
člověka bez příjmů v obecním bytě 2+1 a upřesnil, že se nejedná o sociální byt, ale
o byt se sníženým nájmem. Pan Carda argumentoval tím, že byt je třeba vytápět a je
prázdný. Dále uvedl, že tento byt považuje za prostředek k rozdělování rodin. Paní
M. Jelínková mu sdělila, že se ani po druhé výzvě nikdo nepřihlásil. Pan starosta
ještě dodal, že ví o dvou případech s dětmi, kdy by mohlo být využito bytu na obci
a ubytování pana Elsnera řešil se sociálním odborem MěÚ Rosice po té, co utekl z
ubytovny v Brně a odmítl ubytování v ubytovně v Ivančicích. Zástupkyně odboru
provedla místní šetření a způsob ubytování schválila. Pan Elsner má základní
hygienu zajištěnou na OÚ. Pan J. Franckevič ještě připomínkoval stav komínu
v budově kabin a nebezpečí otravy zplodinami. Pan starosta odpověděl, že pan
Elsner je s uvedeným řešením spokojený a pokud má někdo zájem, může se o
podobné občany postarat tak, že si je ubytuje u sebe doma. Pan J. Franckevič
poznamenal, zda je vše promyšlené a nejedná se pouze o rychlý charitativní krok.
Pan starosta odpověděl, že se jedná o krok obce, který po příchodu velkých mrazů
učinila nad rámec svých povinností pro záchranu života a zdraví pana Elsnera. Dále
sdělil, že v současné době se jedná o využití budovy fary a jejího okolí k výstavbě
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sociálních bytů a holobytů. Paní Bartoníčková ještě poznamenala, že pan Elsner má
rodinu, se kterou nekomunikuje. Pan V. Carda ještě poznamenal, že když to nejde,
tak to nejde, pokud je vše písemně podchyceno, tak to musí být v pořádku.
Pan J. Franckevič si vzal slovo a informoval o postupu kolem místní fary. Sdělil, že
zde byla skupina studentů z VUT společně s jedním profesorem a studenti vypracují
v rámci svých seminárních a diplomových prací možnosti využití historické budovy.
Dále bude zpracován statický posudek. K budově fary by, dle jeho názoru, mělo být
svoláno veřejné jednání a na internetu by měly být dostupné potřebné informace.
Také sdělil o možnosti zapojení se do diskuse na Facebooku. Pan V. Carda se
dotazoval, zda jsou lidé, kteří posoudí náklady na záchranu budovy. Pan starosta
sdělil, že tyto náklady vyčíslí právě skupina lidí z VUT Brno, kteří vypracují studii
záchrany a že jim ze strany obce byly poskytnuty veškeré požadované informace a
součinnost. Dále sdělil, že přístavek vedle budovy, je nesmyslný a je třeba jej
zbourat. Ještě dodal, že dle informací pracovníků a studentů VUT mají historickou
hodnotu pouze místnosti s klenutým stropem v přízemí budovy. Pan J. Franckevič
připomněl nutnost opravy zastřešení budovy. Zde mu pan starosta sdělil, že on měl
za úkol zajistit odborníka, který navrhne možné řešení, a že to ještě neudělal. Pan
Franckevič přislíbil, že po svátcích takového člověka přivede a obec bude mít
nacenění nutných prací. Pan starosta ještě zmínil jednání se zástupci církve o
možnosti odprodeje části farské zahrady. Pan Franckevič ještě zmínil, že náklady
zpracování základního projektu budou cca 250 tisíc Kč.
Pan V. Carda se dále dotazoval, proč došlo k výměně pozemků se silnicí do
Podskalí. Pan starosta mu odpověděl, že k žádné výměně nedošlo a obec požádala
o bezplatný převod silnice od zatáčky u sokolovny do Podskalí do majetku obce
s tím, že SÚS opraví mosty přes potok. Dále se pan Carda ptal na postup v projektu
chodníku ke hřbitovu. Pan starosta mu sdělil, že se jedná o umožnění stavby
chodníku na cizím pozemku, protože část pozemků, uvažovaných pro stavbu
chodníku, není v majetku obce. Dále se pan Carda dotazoval, proč obec zakoupila
nový traktor a neřešila situaci zimní údržby cestou přikoupení doplňků k vozidlu
Bonetti. Dotazoval se na návratnost investice do traktoru, a proč obec neuzavřela
smlouvu s některým majitelem traktoru v obci, nebo v okolí. Pan starosta mu sdělil,
že vozidlo Bonetti bylo zakoupeno z dotace EU na svoz bioodpadu a po dobu
udržitelnosti projektu nesmí být používáno k jiným účelům. Také sdělil, že se
dotazoval na možnost využití tohoto vozidla pro jiné účely a bylo mu sděleno, že
vozidlo nelze 5 let využít jiným způsobem. Následně byla provedena fyzická kontrola
z MŽP. Smlouvu se žádným majitelem traktoru v obci se nepodařilo uzavřít. Obec
uzavřela pouze krátkodobou smlouvu o údržbě komunikací v obci s panem Košvicou
z Hvozdce, který zde letos údržbu prováděl pouze do doby, než si obec pořídí
techniku, jinak je úplně vytížen. Pan Z. Bém se ptal na cenu takto prováděné údržby
a pan starosta mu sdělil, že jeden výjezd stál asi 3 tisíce Kč. Pan starosta ještě
připomněl špatnou údržbu v loňském roce, na kterou si všichni občané stěžovali. Na
to pan Carda sdělil, že je to o nastavení smlouvy. Pan J. Franckevič vznesl otázku
proč si takovou techniku nezakoupí např. pan Růžička, který používá traktor denně,
ale obec, která jej dle jeho názoru použije jednou za uherský rok, si takový traktor
pořídí. Pan Carda vznesl požadavek číselného vyčíslení návratnosti této investice.
Pan starosta mu sdělil, ať si podá písemnou žádost dle zákona. Paní M. Jelínková
argumentovala tím, že obec je v této chvíli samostatná, traktor přináší obci užitek a
bude dále využíván. To potvrdil i pan starosta a dále uvedl, že traktor bude využíván i
mimo zimní údržbu k zemním a jiným pracím ve prospěch obce a občanů, které jsou
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drahé a je nutné si na ně najímat externí dodavatele. Dále uvedl, že uplatnění vidí i
při některých pracích v obecních lesích a že považuje samostatnost obce při těchto
pracích za velmi důležitou. Pan Carda trvá na číselných podkladech např. vyčíslení
kolik bude stát naložení vlečky ručně pracovníky pracovní čety a to samé traktorem.
Pan Franckevič se dotazoval na nákup štěpkovače a možnosti využití občany obce.
Pan starosta sdělil, že obec podala žádost o dotaci na separaci odpadů, ve které je
zahrnut i nákup štěpkovače. Pan Franckevič se dotazoval, jak bude dřevoštěpka dále
využívána. Pan starosta sdělil, že by mohla být využita například pro vytápění
sokolovny po zakoupení příslušného kotle.
Pan J. Franckevič zopakoval svou námitku k zápisu z veřejného zasedání
zastupitelstva obce z 15. 9. 2016. Zápis se mu zdál příliš stručný a navrhoval
pořizování audio nebo videozáznamu ze zasedání a jeho zveřejnění na www
stránkách obce. Dále podotknul, že si nastudoval příslušný zákon a ten mu umožňuje
pořizování takového záznamu. Pan starosta mu sdělil, že by bylo nutné pořídit
techniku pro provádění záznamu a s pořízením audio nebo video záznamu musí
souhlasit přítomní účastníci zasedání. Pan Franckevič uvedl, že v případě
nesouhlasu některého občana by byl z tohoto záznamu jeho projev vymazán. Na
dotaz Z. Kříže zda myslí záznam ve formátu mp3, pan Franckevič odpověděl, že na
formátu nezáleží. Dále sdělil, že mnoho občanů by takový záznam uvítalo, kdy mají
možnost poslechu nebo sledování záznamu při jiné činnosti (např. umývání nádobí).
Paní Z. Jírová poznamenala, že by raději viděla občany na zasedání a lidé se lépe a
rychleji zorientují v problému. Pan Franckevič ještě poznamenal, že zápis ze
zasedání není nijak složitý a připomíná mu slohové cvičení žáka 4. třídy.
Pan V. Carda se dotazoval na odstranění nádrže na veřejném prostranství před
obchodem. Podotknul, že nádrž je zde už velmi dlouho. Pan starosta informoval, že
s majitelem nádrže jednal a ten podmiňuje odstranění nádrže odstraněním sloupů
uložených na obecním pozemku jinou soukromou osobou. Pan starosta dále sdělil,
že obec nebude mít jinou možnost, než účtovat majitelům věcí uskladněných na
veřejném prostranství poplatky za zábor plochy. Pan Carda podotknul, že rychlejší by
bylo zavolat firmu zabývající se likvidací kovošrotu a ta by nádrž odvezla. Pan
starosta odpověděl, že nelze takto odstranit věc vlastněnou soukromou osobou, ale
obec půjde cestou poplatků za zábor veřejného prostranství.
Závěrem pan starosta poděkoval přítomným za účast a popřál všem příjemné prožit
svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 2017 a ukončil
veřejné zasedání ve 21:08 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 7/2016
4) Rozpočet obce Veverské Knínice na rok 2017
5) Rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří na rok 2017
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Zápis byl vyhotoven dne: 28. 12. 2016
Zapisovatel: Mgr. Zdeněk Kříž Ph.D.

Ověřovatelé:
1. Mgr. Zdeňka Jírová
................................................................... dne ...........................................
2. Ing. Sáva Buršík
..................................................................... dne ...........................................

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