OBEC VEVERSKÉ KNÍNICE
Veverské Knínice 260, 664 81 Ostrovačice

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice
č.2/2018, konané dne 23.4.2018
Pan starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v
19:07 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 Ševčík se omluvil, pan Buršík se neomluvil ani nedostavil.
Zastupitelstvo je i tak 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 dřívějšího 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.
7.
8.
9.

Schválení programu
Volba ověřovatelů a zapisovatele.
Řešení situace na stavbě MŠ.
Věcné břemeno.
Žádosti o dotace z rozpočtu obce.
Ceník lesních prací a dřevní hmoty.
Nákup komunální techniky.
Různé.
Diskuze.
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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

Zdržel se

0

0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Pan starosta navrhl jako ověřovatele zápisu paní Magdu Jelínkovou a paní Zdeňku
Jírovou, 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 paní Zdeňku Jírovou, zapisovatelem pana Zdeňka Kříže.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Řešení situace na stavbě MŠ
Starosta seznámil přítomné se situací na stavbě MŠ, kdy firma Calipsum s.r.o. vlivem
druhotné platební neschopnosti není schopna dostát svým smluvním závazkům
a stavbu MŠ dokončit. A vyzval přítomného Ing. Pavla Šudáka, který vykonává
technický dozor investora, aby situaci na stavbě upřesnil. Starosta navrhl, aby
vzhledem k tomu, že firma Calipsum s.r.o. není schopna dokončit stavbu MŠ, bylo
odstoupeno od smlouvy pro porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany firmy
Calipsum s.r.o.
Pan Ing. P. Šudák seznámil přítomné se situací na stavbě. Informoval o výši finanční
hodnoty nedokončeného díla. Dále informoval o tíživé situaci subdodavatelů, kteří se
snaží svou situaci řešit. Pan Šudák s panem starostou informovali o výši penále,
které dle platné smlouvy firmě narůstá. Dodali, že penále bude započteno proti
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poslední vystavené faktuře. Pan Šudák se obrátil na zastupitele s prosbou, aby
sdělili, jak v dané situaci postupovat. Navrhnul několik možných postupů.
Pan F. Kozlíček sdělil, že dle jeho dřívějších zkušeností by v případě insolvence firmy
měly být zastaveny veškeré platby této firmě. Pan starosta sdělil, že firma ještě
insolvenci nevyhlásila. Pan Ing. Šudák informoval, že na dokončení díla je třeba asi 3
týdnů.
Z. Kříž připomínkoval stav hromosvodu, zda je funkční, či není. Dodal, že zařízení je
nainstalované, ale firma, která instalaci prováděla tvrdí, že není zcela funkční. Pan
Ing. Šudák sdělil, že dle jeho názoru funkční je a navrhnul provést revizi zařízení.
Všichni přítomní se shodli na tom, že je třeba zapojit do jednání zkušeného právníka.
Pan Z. Kříž se dotazoval, zda cena v nové soutěži bude stanovena jako poměrná
částka nedokončeného díla firmy Calipsum, nebo bude soutěžena jako nová. Pan
starosta i pan Šudák sdělili, že cena bude stanovena dle skutečných nedokončených
částí díla.
Pan Vitámvás se dotazoval na způsob hodnocení výběrového řízení a na chybu
podlahy v přízemní části budovy. Pan starosta sdělil, že pravidla hodnocení
výběrového řízení jsou dána poskytovatelem dotace. Pan Šudák komentoval
chybnou výšku podlahy ve vstupu do budovy. Dle jeho názoru stavbu neuhlídal
stavbyvedoucí a na problém upozornil pozdě, kdy už nebylo možné jiné řešení, než
šikmý nájezd od výtahu do šatny.
Nikdo další neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ukončení smluvní spolupráce
ve věci smlouvy č. 17-008-01 s firmou Calipsum s.r.o., Tyršova 390, Pohořelice,
protože uvedená firma není dle písemného sdělení jejího jednatele schopna
splnit své smluvní závazky a dokončit dílo s názvem „Zvýšení kapacity
mateřské školy ve Veverských Knínicích – stavební práce“.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Starosta dále uvedl, že je nutné v nejbližších dnech znovu uzavřít smlouvu s firmou
Advokátní kancelář Steska a Kavřík, která provede výběrové řízení na nového
dodavatele stavby, se kterým je třeba podepsat smlouvu na dokončení díla.
Vzhledem k prodloužení termínu je také nutné prodloužit i smlouvy na autorský
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a technický dozor stavby formou dodatků. Navrhl, aby s časových důvodů
zastupitelstvo pověřilo starostu k jednání a podpisu příslušných smluv.
Nikdo neměl jiné návrhy ani připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy na
provedení nového výběrového řízení s firmou Advokátní kancelář Steska
a Kavřík, smlouvy s vítěznou firmou na dokončení stavby a případné
prodloužení smluv o autorském a technickém dozoru formou dodatků
a pověřuje starostu obce k jednání a podpisu příslušných smluv.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Pan Vitámvás se dále dotazoval, zda se do výběrového řízení musí přihlásit stavební
firma, nebo to může být živnostník. Pan starosta sdělil, že pravidla určuje fond, který
poskytuje dotaci.
4. Věcné břemeno
Starosta uvedl, že Firma YPM Service s.r.o. Moravské Knínice předložila návrh na
uzavření smlouvy č. NM-014330046391/001 o věcném břemeni. Jedná se o stavbu
s názvem „V.Knínice, rozš.NNk, Brychta, p.č.484“, na pozemcích obce p. č.
1049/3,1049/5 a 1136/1, za účelem umístění kabelu NN za jednorázovou náhradu
ve výši 1000,- Kč. Smlouva o smlouvě budoucí č. 1030034239/001 byla uzavřena
dne 19. 1. 2017. Smlouva byla schválena na veřejném zasedání dne 8. 3. 2018,
usnesením č. 7. Při podpisu smlouvy bylo zjištěno, že geometrický plán skutečného
položení kabelu neodpovídá návrhu, schválenému ve smlouvě o smlouvě budoucí
a kabel je položen v jiné trase. Starosta uvedl, že smlouvu z tohoto důvodu
nepodepsal, vyzval firmu k nápravě a navrhl revokovat usnesení č. 7 z veřejného
zasedání dne 8. 3. 2018.
Nikdo neměl připomínky, proto dal starosta hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice revokuje usnesení č. 7 z veřejného
zasedání zastupitelstva obce dne 8. 3. 2018, jelikož trasa kabelu neodpovídá
trase dle smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 19. 1. 2017.
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Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

5. Žádosti o dotace z rozpočtu obce
5.1. Žádost TJ Sokol Veverské Knínice
Starosta uvedl, že Ing. Filip Carda za TJ Sokol Veverské Knínice požádal o dotaci na
tělovýchovnou činnost na pokrytí nákladů, spojených s XVI. Všesokolským sletem
v Praze. Jedná se o nákup cvičebních úborů, triček, úhradu účastnického poplatku,
ubytování a cestovné pro 13 osob. Celková výše dotace je 51.000,- Kč. Zastupitelé
posuzovali tuto žádost na pracovní schůzce a vzhledem k tomu, že se jedná i o
reprezentaci naší obce, doporučují tuto dotaci poskytnout.
Pan F. Kozlíček se ptal na výši finančního podílu Sokola na této akci. Paní T.
Dufková sdělila, že Sokol se podílí dalšími asi 25 tisíci korunami.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokol
Veverské Knínice ve výši 51.000,- Kč na pokrytí nákladů, spojených s XVI.
Všesokolským sletem v Praze, což je pořízení cvičebních úborů, triček, úhradu
účastnického poplatku, ubytování a cestovného pro 13 osob a pověřuje
starostu obce k vyhotovení a podpisu příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

5.2. Žádost stárků prostřednictvím p. Rostislava Jelínka.
Starosta uvedl, že pan Rostislav Jelínek za stárky požádal o dotaci na kulturní
činnost na částečnou úhradu půjčovného za kroje pro stárky na akci „Mladé hody“ ve
výši 500,- Kč na osobu. Celková výše dotace dle počtu stárků. Zastupitelé posuzovali
tuto žádost na pracovní schůzce a doporučují tuto dotaci poskytnout.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poskytnutí dotace stárkům ve
výši 500,- Kč na osobu v celkové výši dle počtu stárků na částečnou úhradu
půjčovného za kroje na akci „Mladé hody“ a pověřuje starostu obce
k vyhotovení a podpisu příslušné smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

5.3. Žádost zapsaného spolku Český zahrádkářský svaz Veverské Knínice
Starosta uvedl, že pan František Čertek jménem Českého zahrádkářského svazu
Veverské Knínice požádal o dotaci na zájmovou činnost na zakoupení drtiče ovoce
a nových plachetek k lisování ovoce. Celková výše dotace je 20.000,- Kč. Zastupitelé
posuzovali tuto žádost na pracovní schůzce a doporučují tuto dotaci poskytnout.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poskytnutí dotace zapsanému
spolku Český zahrádkářský svaz Veverské Knínice ve výši 20.000,- Kč na
zakoupení drtiče ovoce a nových plachetek k lisování ovoce a pověřuje
starostu obce k vyhotovení a podpisu příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

5.4. Žádost MHJ HS Veverské Knínice
Starosta uvedl, že paní Květa Drdlíková za MHJ, Hasičský sbor Veverské Knínice
požádala o dotaci na využití volného času dětí a mládeže na sportovní vybavení
k požárnímu sportu a opravu nebo nákup hasičské stříkačky PS 12. Celková výše
dotace je 30.000,- Kč. Zastupitelé posuzovali tuto žádost na pracovní schůzce
a doporučují tuto dotaci poskytnout.
Pan Z. Kříž se zeptal, kdy se zastupitelé dozví, zda se jedná o nákup nebo opravu
hasičské stříkačky. Pan starosta sdělil, že asi příští týden a dodal, že dotace
nepokryje opravu ani nákup.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poskytnutí dotace MHJ,
Hasičskému sboru Veverské Knínice ve výši 30.000,- Kč na sportovní vybavení
k požárnímu sportu a opravu nebo nákup hasičské stříkačky PS 12 a pověřuje
starostu obce k vyhotovení a podpisu příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

5.5. Žádost o dotaci na půjčovné za kroje na akci "Babské hody"
Starosta uvedl, že paní Květa Drdlíková za stárky požádala o dotaci na částečné
uhrazení půjčovného za kroje na akci "Babské hody", ve výši 500,- Kč na stárku.
Celková výše dotace je dle počtu stárek, přibližně 17.500,- Kč. Zastupitelé posuzovali
tuto žádost na pracovní schůzce a doporučují tuto dotaci poskytnout.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poskytnutí dotace stárkám na
akci "Babské hody" ve výši 500,- Kč na osobu, dle počtu stárek na částečnou
úhradu půjčovného za kroje a pověřuje starostu obce k vyhotovení a podpisu
příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

5.6. Žádost o dotaci na akci "Hudební festival"
Starosta uvedl, že slečna Adéla Nejedlá požádala o dotaci na částečné uhrazení
výdajů akce „Hudební festival“, kterou hodlá pořádat dne 14. 7. 2018 jako realizaci
svého maturitního projektu. Jedná se o asi 12 hodinový program, který začne již
odpoledne programem pro děti a poté postupně vystoupí asi 6 kapel s hvězdou
večera. Celková výše dotace, o kterou požádala je 10.000,- Kč. Zastupitelé
posuzovali tuto žádost na pracovní schůzce a doporučují tuto dotaci zvýšit
a poskytnout dotaci ve výši 15.000,- Kč.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poskytnutí dotace slečně
Adéle Nejedlé na akci "Hudební festival" dne 14. 7. 2018 ve výši 15.000,- Kč
a pověřuje starostu obce k vyhotovení a podpisu příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

5.7. Žádost o dotaci na využití volného času dětí a mládeže z Veverských
Knínic
Starosta uvedl, že paní Bc. Martina Cihlářová za M-AEROBIC ACADEMY, z. s.
Sadová 745/58, Troubsko požádala o dotaci na využití volného času dětí a mládeže
z Veverských Knínic a sportovní činnost na nové pomůcky k tréningu, závodní
hudbu, startovné a dopravu na závody. Celková výše dotace je 8.000,- Kč.
Zastupitelé posuzovali tuto žádost na pracovní schůzce a doporučují tuto dotaci
poskytnout.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje poskytnutí dotace M-AEROBIC
ACADEMY, z. s. Sadová 745/58, Troubsko ve výši 8.000,- Kč na nové pomůcky
k tréningu, závodní hudbu, startovné a dopravu na závody a pověřuje starostu
obce k vyhotovení a podpisu příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Paní Š. Cardová se dotazovala, zda už se nevyplácí dotace podle počtu dětí. Pan
starosta sdělil, že děti vystupují na veřejných akcích a zastupitelé se shodli, že
žádost podpoří v uvedené výši.
6. Ceník lesních prací a dřevní hmoty.
Starosta uvedl, že ceníky, které jsou platné již nevyhovují současným podmínkám.
Vzhledem ke kůrovcové kalamitě jsou výkupní ceny postupně snižovány pro
nasycenost trhu a odměny za těžební a pěstební práce se postupně zvyšují. Aby
obec byla schopna konkurovat svými cenami cenám místně obvyklým, bylo nutné
přizpůsobit ceníky těžebních a pěstebních činností a ceník dřevní hmoty. Zastupitelé
byli seznámeni s úpravami ceníků na pracovní schůzce a starosta navrhl nové ceníky
schválit.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje nové ceníky těžebních
a pěstebních činností a ceník dřevní hmoty s účinností ode dne schválení.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Paní Š. Cardová se dotazovala, zda bude ceník zveřejněn na www stránkách obce.
Pan starosta sdělil, že bude zveřejněn.
7. Nákup komunální techniky.
Starosta uvedl, že vzhledem k stárnutí techniky je nutná její obměna. Na obměnu
techniky v tomto roce zastupitelstvo vyčlenilo v rozpočtu obce částku 500.000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že obec má na nastávající sezónu pouze dvě funkční sekačky
trávy bylo by vhodné pořídit další techniku. Zastupitelstvo se proto rozhodovalo, zda
pořídit multifunkční zařízení Stiga Park Pro 540, které je možné mimo sekání trávy
využít v průběhu celého roku k různým činnostem, např. zametání (případně sypání)
chodníků a různých ploch. Dále čelní mulčovač s ramenem k traktoru Zetor Major,
který by měl sloužit k vyžínání trávy v příkopech a k úpravám trávy a křovin kolem
cest. Při pořízení obou zařízení bude překročen vyčleněný limit v rozpočtu asi
o 160.000,- Kč. Zastupitelé projednávali vhodnost nákupu na pracovní schůzce
a doporučují techniku pořídit.
Nikdo neměl připomínky a starosta dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje pořízení nové komunální
techniky, multifunkčního zařízení Stiga Park Pro 540 se sekací hlavou a čelním
kartáčem a čelního mulčovače s ramenem k traktoru Zetor Major, vše
v hodnotě asi 660.000,- Kč dle cenových nabídek.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

8. Různé:
Starosta informoval přítomné, že ve středu, 18. 4. 2018 proběhlo v sídle firmy Timoris
Projekt a.s. Olomouci výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce dětského
hřiště v obci Veverské Knínice“, které vyhrála firma Hřiště.cz s.r.o. s nabídkovou
cenou 3.471.755,- Kč bez DPH (4.200.824,- Kč s DPH). Termín dodání stavby je do
30. 9. 2018. Vzhledem k plánované akci dne 14. 7. 2018 bylo s firmou dohodnuto, že
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termín předání stavby ve smlouvě dne 2. 5. 2018, bude posunut na 16. 7. 2018,
přičemž termín dokončení zůstane nezměněn. Starosta navrhl vybrat za dodavatele
vítěznou firmu Hřiště.cz, s.r.o.
Pan Vitámvás se dotazoval, jak to bude s cvičištěm hasičů. Pan starosta sdělil, že
zde je počítáno s místem, kde mohou trénovat hasiči. Pan Vitámvás se dále
dotazoval na umístění laviček v areálu. Pan starosta sdělil, že s lavičkami se
nepočítalo, ale mohou být dodatečně pořízeny. Další krátká diskuse byla věnována
dopadovým plochám kolem posilovacích prvků hřiště.
Nikdo další neměl připomínky a starosta dal hlasovat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje, aby dodavatelem veřejné
zakázky na stavbu „Rekonstrukce hřiště v obci Veverské Knínice“ byla vítězná
firma výběrového řízení Hřište.cz, s.r.o., Příkop 838/6, 60200 Brno s nabídkovou
cenou 3.471.755,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k dalšímu jednání
a podpisu smlouvy s vítěznou firmou.
Výsledek hlasování: Pro

7

Proti

0

Zdržel se

0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

9. Diskuse
Paní T. Dufková sdělila, že se jí zdá současný návrh chudší než původní. Pan
Vitámvás se dotazoval na velikost hřiště pro míčové hry, zda bude dostačující pro
uvedené sporty. Paní M. Jelínková se dotazovala na provozní řád hřiště. Pan
starosta sdělil, že ten bude vypracován až po dokončení hřiště. Pan Vitámvás
navrhnul rekostrukci sociálního zařízení v sokolovně a výstavbu sprch pro uživatel
hřiště. Pan starosta s tímto návrhem souhlasil. Pan starosta seznámil přítomné
s provozem podobného hřiště v Říčanech. Paní Š. Cardová se dotazovala na
kluzkost povrchu. Pan starosta sdělil, že povrch hrací plochy bude stejný jako
v Říčanech a nikdo si zde na kluzkost nestěžoval. Pan Vitámvás ještě dodal, že je
třeba přihlédnout k výběhovým částem hracích ploch.
Paní Š. Cardová se dotazovala, zda se maluje na obecním úřadu. Pan starosta
sdělil, že zde probíhá rozsáhlá plánovaná rekonstrukce podlah a dveří spojená
s výmalbou prostor.
Nikdo další neměl žádný příspěvek do diskuse, a proto starosta ukončil v 21:20
veřejné zasedání.
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Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 2. 5. 2018
Zapisovatel: Mgr. Zdeněk Kříž Ph.D.

Ověřovatelé:
1. Magda Jelínková
................................................................... dne ...........................................
2. Mgr. Zdeňka Jírová
..................................................................... dne ...........................................

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