OBEC VEVERSKÉ KNÍNICE
Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice
č.4/2017, konané dne 21. 9. 2017
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 7 členů
zastupitelstva. Pan Kozlíček se řádně omluvil, je mimo republiku. Pan Hnilička se
zatím nedostavil a neomluvil se.
Sdělil, že usnesení z minulého zasedání zastupitelstva bylo řádně ověřeno
určenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. Usnesení jsou
řádně plněna. Zápis předložil účastníkům zasedání k nahlédnutí. Dále odkázal ve
věci diskuze z minulého veřejného zasedání přítomné na předložený zápis nebo
webové stránky obce, kde jsou všechny zápisy dostupné.
Pan starosta dále informoval, že z důvodu opakovaného napadání zápisů
veřejných zasedání, bude opět pořízen audiozáznam, který bude použit pro co
nejpřesnější zápis ze zasedání. Nikdo neměl žádné připomínky, proto bylo zapnuto
záznamové zařízení.
Poté přistoupil ke schválení programu.

1. Schválení programu:
1. Schválení programu
2. Volba ověřovatelů a zapisovatele.
3. Rozpočtové opatření 5 a 6/2017
4. Závěrečný účet Svazku obcí Panství hradu Veveří za rok 2016.
5. Prodej pozemků.
6. Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Calipsum s.r.o.
7. Věcné břemeno
8. Záměr obce, prodat vozidlo Multicar
9. Různé.
10. 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

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

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

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Rozpočtová opatření
3.1. Rozpočtové opatření č.5/2017
Starosta vyzval účetní obce paní Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 5 ze dne 25. 8.2017. Toto rozpočtové opatření bylo schváleno starostou
obce a týká se faktury za zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci hřiště za
sokolovnou a dále pak navýšení položky pro odvod DPH.
Podrobnosti jsou v příloze č. 3 tohoto zápisu.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 5/2017.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
3.2. Rozpočtové opatření č. 6/2017
Starosta vyzval účetní obce paní Krčálovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 6 ze dne 1. 9. 2017. Toto rozpočtové opatření bylo schváleno starostou
obce a týká se příjmu a převodu transferu dotačního titulu pro ZŠ a MŠ Veverské
Knínice.
Podrobnosti jsou v příloze č. 4 tohoto zápisu.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 6/2017
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4. Závěrečný účet svazku obcí Panství hradu Veveří za rok 2016
Starosta sdělil, že závěrečný účet svazku byl vyvěšen na úřední desce, elektronické
úřední desce a webových stránkách obce. Starosta stručně seznámil přítomné
s hospodařením svazku za rok 2016. Nikdo neměl dotazy ani připomínky, tak
následovalo hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí závěrečný účet Svazku
obcí Panství hradu Veveří za rok 2016.
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Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
5. Prodej a pronájem pozemků
5.1. Prodej pozemku p. č. 868/4
Starosta sdělil, že firma E-on požádala o odkup pozemku p. č. 868/4, zastavěná
plocha a nádvoří v k. ú. Veverské Knínice o výměře 6 m2, na kterém je umístěna
zděná stavba trafostanice. Firma E-on nabízí úhradu všech nákladů, spojených
s vyhotovením smlouvy, odhadem ceny a vkladem do katastru. Záměr byl vyvěšen
v době od 14. 8. do 28. 8. 2017. Starosta navrhl schválit prodej uvedeného pozemku.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje prodej pozemku p. č. 868/4
(zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú. Veverské Knínice o výměře 6 m2 firmě
E_ON za cenu, stanovenou soudním znalcem a pověřuje starostu obce
k podpisu příslušné kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

5.2. Žádost o prodej části pozemku p. č. 295/6
Starosta sdělil, že pan Petr Matal požádal o prodej části pozemku p. č. 295/6, ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Veverské Knínice o výměře 34 m2. Dále uvedl, že
se jedná zatravněnou část pozemku trojúhelníkového tvaru před garážemi pana
Matala na pozemku p. č. 243, nikým jiným nevyužívanou a navrhl zveřejnit záměr
obce, prodat uvedenou část pozemku.
Pan Z. Skoček se dotazoval, zda jsou na uvedeném pozemku vyhotoveny všechny
sítě a není zde plánována další stavební činnost? Pan starosta sdělil, že zde není
plánovaná žádná stavební činnost.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
V 19:18 se dostavil pan M. Hnilička, počet členů zastupitelstva je 8, zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje záměr prodat část pozemku
p. č. 295/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Veverské Knínice
o výměře 34 m2 a pověřuje starostu obce k vyvěšení záměru v zákonné lhůtě na
úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

1

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

6. Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou Calipsum s.r.o.
Starosta stručně seznámil přítomné se situací na stavbě MŠ, kde došlo k navýšení
ceny díla a posunutí termínu dokončení stavby a požádal Ing. Pavla Šudáka, který
provádí technický dozor investora, aby blíže přítomné seznámil s nastalými
problémy.
Pan starosta sdělil, že obci se podařilo získat dotaci na rozšíření kapacity mateřské
školy ve Veverských Knínicích. Dále sdělil, že při vyhodnocování žádostí o dotaci
došlo ke zpoždění proti původním plánům a také podpis smlouvy s vybranou
stavební firmou se posunul až do poloviny prázdnin. Obec měla možnost přistoupit
na řešení, které nyní probíhá, a nebo se dotace vzdát. Dále požádal ing. P. Šudáka
o technické informace, které vedly ke změně uzavřené smlouvy.
Ing. Šudák sdělil, že při předávání staveniště bylo zjištěno, že stavební firma nebude
moci postupovat dle předloženého projektu. Při odkrytí části střechy bylo zjištěno, že
při rekonstrukci v roce 2002 byl na části střechy použit nevyhovující typ podstřešní
folie, kterou nelze použít pro odvětrávanou tepelnou izolaci. Další problém spočívá
v tom, že při provádění sond ve stropní části byla nalezena vrstva škváry, která
nemůže v konstrukci stropu použita, toto nebylo opět zahrnuto v původním projektu.
Projektant zdůvodnil své pochybení. Stavba je opožděna o 5 až 6 týdnů. Mateřská
škola je dočasně přemístěna do budovy základní školy a škola má schválené
dočasné prostory do 30. 11. 2017. Zhotovitel je schopen do konce kalendářního roku
dokončit stavbu. Pan ing. Šudák ještě dodal, že po odtěžení škvárové vrstvy
a přezkoumání stávajícího uložení kovových nosníků statikem došlo ke změně
konstrukce podlahy v podkroví a úspoře finančních prostředků.
Paní Němcová se ptala, o jaké procentní navýšení oproti původnímu projektu se
jedná. Pan ing. Šudák jí sdělil, že navýšení je asi 15 procent. Paní Němcová se dále
dotazovala, zda někdo podrobně zpracoval vše potřebné pro zdůvodnění žádosti
o změnu projektu. Pan starosta jí sdělil, že tuto činnost provádí firma Renards
dotační, se kterou má obec smlouvu. Pan starosta poděkoval ing. Šudákovi za
informace, pan inženýr se rozloučil a opustil veřejné zasedání zastupitelstva obce.
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Poté starosta přečetl dodatek smlouvy o dílo a navrhl dodatek smlouvy schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření dodatku č. 1, ve
kterém budou doplněny změny článků 2, 4 a 5 smlouvy dle přiložených
rozpočtů firmy Calipsum s.r.o., Tyršova 390, Pohořelice, kterými se zvyšuje
cena díla o započtené vícenáklady ve výši 902 902,10 Kč bez DPH a mění
termín dokončení díla do 31. 12. 2017 a pověřuje starostu obce k podpisu
uvedeného dodatku. Celková výše vícenákladů tím nepřesáhne 30% původní
ceny zakázky. Ostatní ujednání se nemění.

Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

7. 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,Obec-Márnice, p. č. 9/1“,
na pozemcích obce p. č. 1171, 10 a 9/1 za jednorázovou úplatu 7.600,- Kč. Jde
o přívod elektrického vedení ke hřbitovu pro případ zřízení čerpání vody nebo
případného budoucího osvětlení starosta navrhl smlouvu o věcném břemeni schválit.
Nikdo neměl připomínky, proto dal starosta hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí č. 1030034462/002 o zřízení věcného břemene na parcelách obce p. č.
1171, 10 a 9/1 v k. ú Veverské Knínice, zapsaných na LV č. 10001, ke stavbě
s názvem: „V.Knínice,rozš.NNk,Obec-Márnice, p. č. 9/1“, za účelem umístění
kabelového vedení NN za jednorázovou úplatu 7.600,- Kč (bez DPH).
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

8. Záměr obce, prodat vozidlo Multicar
Starosta sdělil, že obec vlastní vozidlo Multicar, které je v současné době v takovém
technické stavu, že neprochází technickými prohlídkami. Vozidlo je sice částečně
Stránka 6 z 12

funkční je však již v takovém stavu, že jeho oprava by byla nevýhodná. Nyní, když
obec vlastní traktor s vlekem již není důvod k jeho dalšímu provozování, proto
starosta navrhl zveřejnit záměr obce, prodat vozidlo Multicar v aktuálním stavu
za zůstatkovou cenu, určenou znalcem.
Paní Magda Jelínková se dotazovala na orientační cenu vozidla. Pan starosta sdělil,
že si ji netroufá odhadnout a proto obec osloví znalce v oboru.
Nikdo další neměl připomínky, proto dal starosta hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zveřejnění záměru obce,
prodat vozidlo Multicar a pověřuje starostu obce k zajištění znaleckého
posudku na jeho zůstatkovou hodnotu a vyvěšení záměru na úřední desce.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

9. Různé
9.1. Žádost o dotaci z rozpočtu obce
Starosta uvedl, že pan Petr Klapal požádal o dotaci na uhrazení výdajů za energie
v prodejně smíšeného zboží ve výši 120 000,- Kč. Zastupitelé začali jednání
s vedoucím prodejny smíšeného zboží, ale prozatím nedošlo k dohodě, za jakých
podmínek a jakou výši dotace by obec poskytla. Jednání budou pokračovat
a vedoucí prodejny bude požádán o předložení závěrečného účtu a výkazu zisků
a ztrát. Uvedený bod je pouze informační a zastupitelstvo obce o něm nebude
hlasovat.

9.2. Výlepové plochy pro strany
Starosta sdělil, že podle stanoviska Úřadu pro dohled nad hospodařením politických
stran a hnutí nemůže být výlep letáku pro politickou stranu či hnutí bezplatný a obce
nemohou dle ustanovení § 18 zákona 424/1991 Sb. poskytovat stranám a hnutím
dary a bezúplatná plnění. Z uvedeného důvodu byl zpracován ceník výlepových
ploch pro strany a hnutí s cenami místně obvyklými. Obec přitom neručí za přelepení
letáků ani nebude zajišťovat jiný servis. Starosta poté přečetl ceník výlepových ploch
a navrhl ho schválit. Obec vlastní dvě výlepové plochy (u čekárny na návsi a otočky
autobusu). Obec bude kontrolovat, které strany vylepí své plakáty a zašle jim
patřičné účty.
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Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ceník výlepových ploch pro
politické strany a hnutí.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

9.3. Místnost bývalé Pošty.
Starosta sdělil přítomným, že přes všechny nabídky obce Pošta odmítla dále
provozovat poštovnu v naší obci a k 31. 8. 2017 vypověděla nájem místnosti
v budově OÚ. Starosta navrhl, schválit záměr obce k pronájmu uvedené místnosti
jinému subjektu.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje záměr obce pronajmout
místnost v budově OÚ po skončení nájmu Pošty a pověřuje starostu obce
k vyvěšení záměru.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

9.4 Návrh bodu programu k projednání na zastupitelstvu obce
Starosta uvedl, že 5 občanů, paní Němcová, Jarolínová, Honzová, pan Stejskal a
Carda V. dle ustanovení § 16, odst. 2 písm. f zákona 128/2000Sb. o obcích ve znění
doplňků podalo návrh bodu programu, který musí být dle zákona projednán do 90
dnů, proto byl zařazen na dnešní jednání.
V bodu 1) požadují projednání veškerých investičních stavebních záměrů
právnických či fyzických osob v k. ú. Veverské Knínice (zejména firmy KTS Ekologie
s.r.o.) na zastupitelstvu obce, vč. seznámení se všemi podklady pro vyjádření se
k těmto investičním záměrům.
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K uvedenému bodu starosta uvedl, že tento návrh je naprosto nereálný. Kdyby měl
každý stavebník, jako fyzická osoba čekat na vyjádření obce do projednání příštího
zasedání, což někdy může být i tři měsíce není schopen postavit v naší obci rodinný
domek ani vybudovat přípojku kanalizace. Proto je zřízen stavební výbor, který
takové věci projednává a bude to tak i nadále. Co se týká investičních záměrů obce a
právnických osob, tyto vždy byly projednávány na veřejných zasedáních, včetně
záměru firmy KTS Ekologie.
Paní M. Jelínková sdělila, že obec má ze zákona na vyjádření 30 dnů. Pan starosta jí
sdělil, že v reálu žádají občané vyjádření v kratší době a obec se jim snaží vycházet
vstříc.
Paní Němcová se dotazovala, zda k tomu přijme zastupitelstvo usnesení. Pan
starosta jí sdělil, že ke všem bodům najednou.
V bodu 2) Návrh k projednání postupu zadání nového územního plánu a formy
výběru zhotovitele.
K uvedenému bodu starosta uvedl, že výběr zhotovitele byl přerušen, protože
nadřazený územní plán ZÚR JMK byl napaden žalobou asi 30 subjektů. Naše obec
se prostřednictvím starosty přihlásila jako účastník. Minulý týden bylo obci doručeno
Usnesení o zastavení řízení. ZÚR jsou ovšem schváleny jen částečně, bez dopravní
infrastruktury, která se má schvalovat v těchto měsících. Teprve poté můžeme zahájit
práci na zadání územního plánu pořizovateli, kterým je město Rosice. Nyní můžeme
pokračovat ve výběru zhotovitele, který bude vybrán dle referencí a cenových
nabídek.
Paní Němcová ještě připomínkovala, že je třeba uvést, které kroky územního
plánování bude obec po firmě požadovat, aby byly nabídky porovnatelné. Pan
starosta jí sdělil, že obec bude požadovat kompletní zpracování územního plánu
včetně všech potřebných analýz.

V bodu 3) Do bodu různé - pravidelně informovat o záměrech a usneseních z valných
hromad KTS Ekologie.
K uvedenému bodu starosta uvedl, že informace z valných hromad jsou předávány
zastupitelstvu a jsou probírány i na veřejných zasedáních, pokud se vztahují k naší
obci. Není problém je zařadit do samostatného bodu.
Starosta uvedl, že zastupitelé byli informováni o doručených návrzích a navrhl, aby je
zastupitelstvo vzalo na vědomí a vyjádřilo souhlas se způsobem jejich projednání.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí návrhy občanů paní
Němcové, Jarolínové, Honzové, pana Stejskala a Cardy V. a souhlasí se
způsobem jejich projednání.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

9.5. Oprava podlahy v herně MŠ v přízemí a předláždění chodníku do MŠ.
Starosta uvedl, že požádal firmu Calipsum s.r.o. o cenové nabídky na opravu
podlahy (podkladu, koberce a lina) v herně MŠ v přízemí která je ve špatném stavu
a rovněž chodníku k MŠ, který je místy propadlý a tvoří se na něm v nerovnostech
velké louže jeho stav je nám stále vytýkán při revizích. Dále uvedl, že cenové
nabídky byly dodány až dnes a seznámil s nimi přítomné. Dále uvedl, že tyto práce
nejsou součástí dotace, budou obcí hrazeny zvlášť a nijak neposunou termín
dokončení stavby.
Z. Kříž k uvedenému bodu sdělil, že koberec v herně je ve velmi špatném stavu a o
jeho výměně jednal již v loňském školním roce s podlahářskou firmou. Bylo zjištěno,
že pod stávajícím kobercem se nachází ještě jeden, který je přilepený k PVC. Oprava
podlahy byla původně v plánu až po rekonstrukci, ale vzhledem k nastalé situaci
bude vhodnější provézt opravu již nyní. Dále sdělil, že v rozpočtu obce byly
vyčleněny prostředky již ve schváleném rozpočtu na tento rok. Pan starosta dodal, že
stávající koberec již prodělal jednu rekonstrukci spojenou s navýšením kapacity MŠ
v roce 2011. Také sdělil, že výměna v této době je již nezbytná.
Paní M. Jelínková se ptala, zda se zde bude opět pokládat PVC a na něj koberec.
Pan starosta sdělil, že bude třeba vyrovnat nerovnosti ve stávající podlaze a po té
bude na část herny položen nový koberec a na další část PVC.
K opravě chodníku sdělil, že bude vybudován nový podklad a zcela nová dlažba.
Podstatnou část ceny tvoří likvidace staré dlažby. Obec by ji nabídla občanům
k soukromému použití.
Paní M. Jelínková se ptala, zda to neovlivní termín rekonstrukce MŠ. Pan starosta
sdělil, že zde bude pracovat jiná skupina a termín dokončení rekonstrukce MŠ to
nesmí ovlivnit.
Pan M. Hnilička se dotazoval, zda obec zjišťovala zájem občanů o uvedenou dlažbu.
Pan starosta sdělil, že ještě ne.
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Paní Drápalová připomínkovala stav schodů do budovy obecního úřadu. Pan
starosta sdělil, že se nejedná o opravu jednoho schodu, ale celého schodiště.
Uvedené schody se již nevyrábí, a pokud firma schopná uvedený typ schodů vyrobit
má dodací lhůtu 6 měsíců. Paní M. Jelínková uvedla, že by bylo vhodné
zrekonstruovat celé schodiště včetně vybudování nové rampy pro vozíčkáře. Pan
starosta sdělil, že uvedené schodiště nebude zahrnovat do rekonstrukce chodníku ke
školce. Paní Macáková připomínkovala stav návsi, kde se tvoří kaluže a ještě dodala,
že stav návsi řešila již paní starostka Čertová. Pan starosta sdělil, že jej ale
nedořešila. Pan starosta navrhl přesunout debatu do diskuse.
Pan Z. Skoček ještě připomněl, že je třeba z navrženého ceníku vyřadit položku
likvidace staré dlažby. Pan starosta sdělil, že tuto položku bude chtít ve smlouvě
vyřadit.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje provedení opravy podlahy
herny v přízemí MŠ a chodníku ke vchodu do MŠ dle cenových nabídek firmy
Calipsum s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro

8

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 14 bylo schváleno
10. Diskuze:
Pan Z. Skoček se dotazoval na stav opravy mostů a vozovky v Podskalí. Pan
starosta sdělil, že na SÚS došlo ke kompletní výměna vedení a nové vedení
o opravách nemá informace. Starosta sdělil, že podá další urgenci, protože mosty
jsou už zaměřené. Obec podává žádost o opravu chodníků a vozovku u Bémových,
kde je nutný souhlas JMK a SÚS. Máme zadaný projekt na kanály a chodníky kolem
silnice. Připravuje se kamerová zkouška a po jejím provedení dokončí projektant
projekt, který bude podán.
Pan starosta dále sdělil, že na obecním úřadu proběhl audit hospodaření a nebyla
shledány žádné nedostatky v hospodaření obce.
Dále pak starosta informoval o získané dotaci na štěpkovač, 7 kontejnerů
a vybudování nového sběrného hnízdo. Obec podala žádost o dotaci na vybudování
víceúčelového hřiště za sokolovnou včetně fitness prvků a osvětlení. Žádost je zatím
ve schvalovacím řízením.
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Žádost o dotaci na vybudování odborných učeben v základní škole prošla prvním
kolem hodnocení.
Paní Drápalová se ptala na zrcadlo u výjezdu z uličky u Růžičkových. Pan starosta
sdělil, že zde je třeba souhlas Policie ČR a odboru dopravy na MěÚ v Rosicích.
Jedná se opět o záležitost, která může trvat i půl roku.
Konec 20:38
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 5/2017
4) Rozpočtové opatření č. 6/2017
Zápis byl vyhotoven dne: 29. 9. 2017
Zapisovatel: Mgr. Zdeněk Kříž Ph.D.
Ověřovatelé:
1. Mgr. Zdeňka Jírová
................................................................... dne ...........................................
2. Petr Ševčík
..................................................................... dne ...........................................
Starosta:
Bc. Oldřich Matyáš
.................................................................... dne ............................................
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