OBEC VEVERSKÉ KNÍNICE
Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice
č. 6/2017, konané dne 14. 12. 2017
Pan starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v
19:06 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 a pan Buršík se dosud nedostavili. Zastupitelstvo je
přesto usnášeníschopné.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení programu
Volba ověřovatelů a zapisovatele.
Rozpočtové opatření 8/2017
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 - 2021
Rozpočet obce na rok 2018
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Veverské
Knínice na roky 2019 - 2020
7. Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Veverské Knínice na rok 2018
8. Rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří na rok 2018
9. Plán financování a obnovy vodovodu a kanalizace
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Žádost o dotaci - hřiště za sokolovnou
Žádost o dotaci - odborné učebny ZŠ
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Calipsum s.r.o.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o technickém dozoru investora na stavbu MŠ
Pronájem nebytových prostor obce
Různé
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

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Volba ověřovatelů a zapisovatele
Pan starosta navrhl jako ověřovatele zápisu paní Magdu Jelínkovou 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 Magdu
Jelínkovou a pana Martina Hniličku, zapisovatelem pana Zdeňka Kříže.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Rozpočtové opatření č. 8/2017
Starosta vyzval účetní obce paní Krčálovou, aby seznámila přítomné
s rozpočtovým opatřením č. 8 ze dne 30. 11. 2017. Toto rozpočtové opatření bylo
předběžně schváleno starostou obce. Paní Krčálová seznámila přítomné se zněním
rozpočtového opatření. Rozpočtové opatření se týká dotace z Úřadu práce ve výši
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162 tisíc korun, dále pak navýšení paragrafu komunální služby a místní rozvoj
o 119 790 Kč za dotační servis a nákup štěpkovače. Dále došlo k úpravě rozpočtu na
příjmové straně, kdy došlo k navýšení příjmu oproti předpokladu o 1 079 tisíc Kč a
vlastní příjmy 338 900 Kč. Na výdajové straně byly tyto prostředky použity na
paragraf platby daně a poplatků ve výši 3 000 Kč, dále paragraf silnice 963 310 Kč,
ostatní odpad 80 tisíc Kč, veřejná zeleň 110 tisíc Kč, činnost místní správy 393 800
Kč odvoz komunálního odpadu 48 tisíc Kč a paragraf les ve výši 100 tisíc Kč.
Podrobnosti jsou v příloze č. 3
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí rozpočtové opatření č.
8/2017
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 - 2021
Starosta požádal účetní obce, paní Krčálovou, aby seznámila přítomné s návrhem
výhledu rozpočtu obce na roky 2019 - 2021. Střednědobý výhled rozpočtu obce je
sestaven v tisíci korunách. Příjmy obce v roce 2019 činí 16 020 tisíc Kč. Výdaje obce
v roce 2019 činí 16 020 tisíc korun. Celkové příjmy v roce 2020 činí 18 270 tisíc Kč,
výdaje v tomto roce jsou plánovány ve výši 18 270 tisíc. V roce 2021 jsou příjmy
plánovány ve výši 17 635 tisíc Kč a výdaje obce celkem ve výši 17 635 tisíc Kč.
Podrobný rozpočtový výhled obce na roky 2019 – 2021 jsou uvedeny v příloze č. 4.
Nikdo neměl další návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
obce na roky 2019-2021.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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0

Zdržel se

0

5. Rozpočet obce na rok 2018
Starosta požádal účetní obce, paní Krčálovou, aby seznámila přítomné s návrhem
rozpočtu obce na rok 2018. Obec v roce 2018 počítá s celkovými příjmy ve výši
14 606 800 korun a výdaji ve výši 30 160 tisíc Kč. Schodek ve výši 15 553 200 Kč
bude financován s přebytků minulých let.
Podrobný rozpočet je uveden v příloze č. 5.
Dále paní Krčálová upozornila na změnu oproti vyvěšené verzi návrhu rozpočtu, kdy
došlo ke změně § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy, který byl nahrazen § 2292 dopravní obslužnost, přičemž výdaje zůstaly nezměněny.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal o této změně hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje změnu oproti návrhu na
výdajové straně rozpočtu dochází ke změně § 2221 - provoz veřejné silniční
dopravy, který nahrazuje § 2292 - dopravní obslužnost. Celková výše výdajů se
nemění.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Následně dal starosta hlasovat o návrhu rozpočtu obce na rok 2018.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočet obce na rok 2018 se
změnou dle usnesení č. 5 v paragrafovém znění.

Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
6. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Veverské
Knínice na roky 2019 - 2020
Starosta požádal ředitele školy, pana Kříže, aby seznámil přítomné s návrhem
výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na roky 2019 - 2020. Příspěvková
organizace počítá v roce 2019 s příjmy i výdaji ve výši 6 418 tisíc korun a v roce 2020
s příjmy a výdaji ve výši 6 518 tisíc Kč. V rozpočtovém výhledu je počítáno
Stránka 4 z 12

s projektem EU – šablony ve výši 560 tisíc Kč pro roky 2019 a 2020. Podrobný
rozpočtový výhled příspěvkové organizace je uveden v příloze č. 6.
Nikdo neměl další návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Veverské Knínice na roky 2019 - 2020.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
7. Rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Veverské Knínice na rok 2018
Starosta požádal ředitele školy, pana Kříže, aby seznámil přítomné s návrhem
rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ
Veverské Knínice počítá s příjmy a výdaji ve výši 6 292 tisíc korun. Podrobný rozpis
rozpočtu je uveden v příloze č. 7.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje
organizace ZŠ a MŠ Veverské Knínice na rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

rozpočet
Zdržel se

příspěvkové
0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

8. Rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří
8.1. Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Panství hradu Veveří na roky
2019 - 2021
Starosta seznámil přítomné s návrhem výhledu rozpočtu Svazku obcí Panství hradu
Veveří na roky 2019 - 2021. Svazek obcí Panství hradu Veveří se soustřeďuje pouze
na organizování sportovní akce Tour de Veveří a minimum dalších akcí, proto je jeho
rozpočet takto skromný. Svazek pracuje v roce 2019, 2020 a 2021 s příjmy a výdaji
275 tisíc Kč v každém roce. Podrobný rozpočtový výhled je uveden v příloze č. 8.
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Paní M. Jelínková připomínkovala, zda by nebylo vhodné rozšířit činnost svazku. Z.
Kříž dodal, že svazek obcí se finančně podílel na návštěvě divadla fyziky na školách.
Pan starosta ještě dodal, že Svazek obcí Panství hradu Veveří není tak velký jako
Kahan a musí pracovat s daleko menšími příjmy.
Nikdo další neměl další návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí střednědobý výhled
rozpočtu Svazku obcí Panství hradu Veveří.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
8.2. Rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří na rok 2018
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu Svazku obcí Panství hradu Veveří
na rok 2018. Příjmy svazku činí 275 400 Kč, běžné výdaje 275 400 Kč. Podrobný
rozpis rozpočtu je v příloze č. 9.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí rozpočet Svazku obcí
Panství hradu Veveří na rok 2018 .
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.
9. Plán financování a rozvoje vodovodu a kanalizace.
Starosta uvedl, že vzhledem k dostavbě kanalizace v obci v roce 2016 a následnému
vyúčtování dotace na MZe a JMK je třeba znovu schválit Plán financování a obnovy
vodovodu a kanalizace, ve kterém budou změny v údajích, souvisejících
s prodloužením splaškové kanalizace která byla prodloužena o 1,3 km.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje Plán financování a obnovy
vodovodu a kanalizace č. j. 12/2017.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
10. Žádost o dotaci – hřiště za sokolovnou
Starosta sdělil přítomným, že dotace na hřiště za sokolovnou, o kterou obec žádala
v loňském roce nebyla schválena a obec se umístila na místě druhého náhradníka.
Vzhledem k tomu, že byla vyhlášena nová výzva, nemá již význam vyčkávat, zda
budou uspokojeni náhradníci. Firma Timoris Projekt a.s. nabídla obci znovu podání
žádosti za cenu 3.000,- Kč + odměnu 3 % z poskytnuté dotace po jejím získání.
Starosta navrhl schválit spolupráci s firmou Timoris Pojekt a. s. ve věci dotace na
hřiště za sokolovnou.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje spolupráci s firmou Timoris
projekt a.s. Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc ve věci opětovného podání
žádosti o dotaci, výběrového řízení a administrativního zpracování dotace na
vybudování multifunkčního hřiště za sokolovnou a pověřuje starostu obce
k jednání a podpisu příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

11. Žádost o dotaci odborné učebny ZŠ
Starosta uvedl, že vzhledem k nedostatku prostoru pro výuku odborných předmětů
v budově ZŠ Veverské Knínice obec požádala o dotaci na vybudování dvou
odborných učeben a kabinetu z Integrovaného regionálního operačního programu a
při podání žádosti o dotaci spolupracovala s firmou RENARDS DOTAČNÍ s.r.o.,
jelikož tato spolupráce se již obci osvědčila. Vzhledem k velkému počtu žádostí se
neustále posunuje termín vyhodnocení výzvy a podle posledních informací se bude
rozhodovat asi v únoru příštího roku. Vzhledem k tomu, že obec nezískala plný počet
bodů je předpoklad, že naše žádost nebude kladně vyřízena. Do konce prosince
letošního roku je možné po úpravách podání žádosti z výzvy č. 1 MAS Brána
Brněnska. Firma Renards Dotační s.r.o. nabízí zpracování žádosti z MAS Brána
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Brněnska za cenu 15 000,- Kč bez DPH formou dodatku k původní smlouvě.
Zastupitelé byli seznámeni a navrhují. Podání žádosti schválit.
Nikdo neměl návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje podání druhé žádosti o dotaci
na vybudování dvou odborných učeben a kabinetu v budově ZŠ Veverské
Knínice z výzvy č. 1 MAS Brána Brněnska ve spolupráci s firmou RENARDS
DOTAČNÍ, s.r.o. Vídeňská 7, 639 00 Brno formou dodatku k původní smlouvě
ve věci zpracování projektové žádosti z IROP za cenu 15 000,- Kč bez DPH +
odměnu 2% z přiznané dotace a pověřuje starostu obce ke spolupráci
s uvedenou firmou a podpisu příslušného dodatku.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Z. Kříž připomněl, že bylo podaných 850 žádostí a vzhledem k tomu, že součástí
hodnocení je i spolupráce s partnerskými školami, kde naše škola ztratila
v hodnocení 2 body a tyto mohou být rozhodující při rozhodování o udělení dotace.
Pan starosta sdělil, že byl ještě na jednání o dotačním titulu ITI, kde jsou ale
podporovány velké městské školy.
12. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Calipsum s.r.o.
Starosta stručně seznámil přítomné s aktuální situací na stavbě MŠ. Uvedl, že
změny, které byly prováděny na stavbě si vyžádaly i změny technologických postupů
a tím se mění ceny a doba dodání díla. Snad již poslední změnou, kterou si vyžádaly
nastalé okolnosti je položení podlahy v 1 patře, kdy namísto suché podlahy bude
pokládána podlaha litá, která je sice levnější, ale vyžaduje technologickou přestávku
pro schnutí. Z uvedeného důvodu je nutné uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě, kde se
snižuje cena díla o 1 409,27 Kč a prodlužuje termín dodání díla do 28. 2. 2018. Poté
starosta přečetl doplněk smlouvy o dílo a navrhl dodatek smlouvy schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření dodatku č. 2, ve
kterém budou doplněny změny článků 2, 4 a 5 smlouvy dle přiložených
rozpočtů firmy Calipsum s.r.o., Tyršova 390, Pohořelice, kterými se snižuje
cena díla o započtené méně náklady ve výši 1 409,27 Kč bez DPH a mění termín
dokončení díla do 28. 2. 2018 a pověřuje starostu obce k podpisu uvedeného
dodatku. Celková výše vícenákladů tím nepřesáhne 30% původní ceny zakázky.
Ostatní ujednání se nemění.
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Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o technickém dozoru investora při stavbě MŠ
Starosta uvedl, že vzhledem k tomu, že termín stavby MŠ se oproti původnímu
předpokladu prodloužil do 28. 2. 2018, požádal Ing. Šudák o schválení dodatku k
původní příkazní smlouvě, ve kterém se vzhledem k prodloužení termínu stavby
prodlužuje i doba jeho činnosti z 31. 10. 2017 do 31. 3. 2018 a zvyšuje jeho odměna
za provádění TDI z 140 000,- Kč na 160 000,- Kč.
Starosta navrhl dodatek schválit.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje dodatek příkazní smlouvy o
spolupráci s Ing. Pavlem Šudákem, jako technickým dozorem investora ve věci
stavby „Rozšíření kapacity MŠ, kterým se vzhledem k prodloužení termínu
stavby zvyšuje odměna TDI na 160 000,- Kč a prodlužuje termín jeho činnosti
do 31. 3. 2018. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu příslušného
dodatku příkazní smlouvy.
.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.
14 . Pronájem nebytových prostor
Starosta uvedl, že dne 22. 11. 2017 byl zveřejněn záměr obce, pronajmout nebytové
prostory na obecním úřadě v přízemí budovy (bývalé prostory pošty a to provozní
místnost o ploše 21,2 m2 a vstupní chodba o ploše 1,8 m2. Záměr byl vyvěšen na
úřední desce v době od 22. 11. 2017 do 8. 12. 2017. Žádost jako jediná podala paní
Štěpánka Skalická. Starosta navrhl pronajmout paní Skalické uvedené prostory za
cenu obvyklou, která činí 1.046,- Kč včetně DPH měsíčně.
Paní D. Němcová se dotazovala na účel pronájmu prostor. Pan starosta jí sdělil, že
paní Skalická zde bude šít kostýmy.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje pronájem nebytových prostor
na obecním úřadě v přízemí budovy (bývalé prostory pošty) a to provozní
místnost o ploše 21,2 m2 a vstupní chodba o ploše 1,8 m2 paní Štěpánce
Skalické za cenu 1.046,- Kč včetně DPH měsíčně.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.
15. Různé
15.1. Valná hromada KTS Ekologie s. r. o.
Starosta uvedl, že dne 16. 11. 2017 se v Tišnově konala valná hromada společnosti
KTS Ekologie s.r.o. Valné hromady se zúčastnil starosta obce. Na valné hromadě
byly projednány následující body:
 Byli přijati noví členové, obec Nedvědice, Blučina a Popovice.
 KTS zakoupila nové vozidlo na svoz odpadu a plánuje zakoupit další na svoz
bioodpadu.
 Třídící linka v Tišnově byla zrekonstruována a od 1. 12. 2017 by měla být
v provozu.
 KTS plánuje nákup síta na přesívání kompostu na kompostárně Veverské
Knínice.
 KTS hodlá zavést nový systém (REUSE) vracení věcí do života, kdy bude
sbírat staré ale funkční elektrospotřebiče a vracet je do provozu.

16. Diskuze
Paní Drápalová si stěžovala na špatně slyšitelný rozhlas v obci, ve srovnání se
starým rozhlasem není nový téměř slyšet. Paní M. Jelínková oponovala tím, že právě
nový rozhlas je nyní daleko slyšitelnější. Pan starosta sdělil, že si lidé stěžují, ale při
kontrole s technikem většinou zjistí, že rozhlas není slyšet uvnitř budov, ale venku si
lidé stěžují na přílišnou hlasitost. Dále dodal, že je možné zesílit některá hnízda, ale
že hlášení bylo v ústředně ztlumeno, protože bylo příliš hlasité. Ještě dodal, že
dalším řešením je doplnění nových hnízd a správné nasměrování těchto hnízd.
Paní Drápalová dále připomínkovala nesvítící světlo u fary. Pan starosta sdělil, že
v obci někdo vystřeluje světla. Sdělil, že při opravě bylo zjištěno prostřílení těles
osvětlení a že v případě opakování bude kontaktovat Policii ČR.
Paní M. Jelínková se dotazovala, čí jsou betonové sloupy složené vedle hřbitovní zdi.
Pan starosta sdělil, že uvedené sloupy zde má dočasně uloženy obec a budou
použity pro výměnu za nevyhovující dřevěné v této části obce.
Pan Z. Skoček se dotazoval na příčnou rýhu vedenou přes komunikaci vedenou od
nového mostu kolem potoka. Pan starosta sdělil, že majitelé sousedního domu si
stěžují, že v případě opravy budou občané kolem jejich domu jezdit příliš rychle
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a jsou proti opravě. Paní J. Jamborová připomněla, že v případě jízdy cyklisty může
dojít k vážnému úrazu v případě pádu na této rýze. Pan starosta sdělil, že zde byly
namontovány rošty, které byly nevyhovující a hlavně při přejíždění vydávaly značný
hluk.
Pan Z. Skoček v jakém stavu je projekt komunikace v Podskalí. Pan starosta sdělil,
že na projektu již pracuje projektant. Paní Drápalová se dotazovala na stav projektu
chodníku ke hřbitovu. Pan starosta sdělil, že projekt je zpracováván, ale při
kamerových zkouškách byla zjištěna domovní přípojka vedená skrz dešťovou
kanalizaci a její poškození na dvou místech.
Paní J. Jamborová sdělila, že na novém mostu není doplněno zábradlí. Pan starosta
sdělil, že zábradlí bude montováno až po doplnění živičného povrchu. Pan Z. Skoček
sdělil, že povrch je již položen a zábradlí bude montováno. Paní Jamborová sdělila,
že je zde zákaz vstupu z důvodu chybějícího zábradlí. Pan starosta sdělil, že obec
zjistí namontování nového zábradlí na uvedený most.

17. Závěr
Starosta poděkoval za účast, popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2018 a ukončil zasedání v 20:16 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 7/2017
4) Rozpočtový výhled obce na roky 2019 – 2021
5) Rozpočet obce na rok 2018
6) Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Veverské Knínice na roky 2019 – 2020
7) Rozpočet ZŠ a MŠ Veverské Knínice na rok 2018
8) Rozpočtový výhled Svazku obcí Panství hradu Veveří na roky 2019 – 2020
9) Rozpočet Svazku obcí Panství hradu Veveří na rok 2018

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 12. 2017
Zapisovatel: Mgr. Zdeněk Kříž Ph.D.

………………………………………
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Ověřovatelé:
1. Mgr. Martin Hnilička
................................................................... dne ...........................................
2. Magda Jelínková
..................................................................... dne ...........................................
Starosta:
Bc. Oldřich Matyáš
.................................................................... dne ............................................
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