Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veverské Knínice,
konaného dne 13. 12. 2010

I. Technický bod
Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19,00 hodin a
přivítal všechny účastníky zasedání. Oznámil, že zasedání bylo řádně svoláno, oznámení
bylo vyvěšeno v zákonné lhůtě na úřední desce a elektronické tabuli, dále bylo zveřejněno
na webových stránkách obce, rozeslány pozvánky písemné a formou SMS zpráv. Konání
zasedání bylo také vyhlášeno místním rozhlasem. Konstatoval, že podle prezenční listiny
přítomných členů zastupitelstva je přítomno všech 9 členů zastupitelstva, je tedy 100% účast
členů zastupitelstva a toto veřejné zasedání je usnášeníschopné.
Starosta konstatoval, že usnesení z minulého zasedání zastupitelstva bylo řádně ověřeno
určenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. Usnesení je předloženo
k nahlédnutí.
Starosta uvedl, že všechna usnesení z minulého ustavujícího zasedání zastupitelstva byla
splněna, pouze usnesením č. 10 byla volba členů finančního a kontrolního výboru pro
nedostatek kandidátů odložena na příští zasedání. Na dnešním zasedání již zvolení
předsedové těchto výborů navrhnou ke schválení kandidáty na členy obou výborů.

Starosta seznámil přítomné s řešením připomínek občanů z diskuze minulého zasedání:
1/ Paní Ing. Cardová Hana navrhla upravit vstup na místní hřbitov
Starosta přislíbil, že zařídí úpravu vstupu na hřbitov pracovníky OÚ.
- Úprava vstupu byla pro nepřízeň počasí provizorně vyřešena pracovníky nádvorní čety.
Nejedná se však o konečné řešení.
2/ Paní Ing. Cardová Hana upozornila na tíživou situaci paní Mičkové Marty, která je
v současné době bez bydliště.
Starosta přislíbil, že se bude na situaci paní Marty Mičkové informovat.
- V současné době je paní Mičková v domově důchodců v Rosicích.
3/ Pan Kokolia Vladimír navrhl, zda by mohl být zpracován seznam problémů a připomínek
občanů.
Zastupitelstvo přislíbilo zpracování seznamu.
- Seznam bude zpracován a bude umístěn na webových stránkách obce.
4/ Paní Ing. Cardová Hana upozornila na významné životní výročí občanky Veverských
Knínic paní Kozlíčkové Marie.
Starosta oznámil, že paní Kozlíčková Marie již není občankou Veverských Knínic, přesto by
bylo vhodné jako dlouholeté občance ji k jejímu životnímu jubileu popřát.
- Za obec byli paní Kozlíčkové popřát Bc. Oldřich Matyáš a Mgr. Irena Armutidisová,
fotografie jsou vystaveny na nástěnce u samoobsluhy.
5/ Pan Šanca Jan upozornil na špatně fungující rozhlas.
Zastupitelstvo přislíbilo případnou opravu.
- Podle předběžné informace bude oprava rozhlasu vyžadovat větší zásah, věc bude ještě
dále konzultována s odborníky a bude hledáno přijatelné řešení.
6/ Pan Mgr. Zdeněk Kříž Ph.D. upozornil na nefunkční světla u MŠ.

Bude prošetřeno.
- Světla u školky jsou podle vyjádření odborníka p. Nekuži v dezolátním stavu a hrozí úraz
elektrickým proudem. Bude třeba generální oprava.
7/ Pan Sedlák Vlastimil se dotázal, jak je plánovaná úprava návsi.
Starosta informoval o existenci projektu, jehož použitelnost bude prověřena.
- Bylo odpovězeno přímo.
8/ Pan Šanca Jan se dotázal, zda se bude každé veřejné zasedání vyhlašovat místním
rozhlasem.
Starosta přislíbil vyhlášení každého veřejného zasedání místním rozhlasem, dále bude
oznámení zveřejněno na úřední tabuli a na elektronické úřední desce 7 dní předem.
Současně byla nabídnuta možnost zasílání zpráv sms a e-mailem.
- Všech možností bylo využito mimo e-mail, protože nejsou k dispozici adresy občanů, navíc
byly rozeslány písemné pozvánky.
9/ Pan Zdeněk Bém a pan Oldřich Bém navrhli obnovit tradici a uspořádat mikulášskou
nadílku znovu v místní sokolovně.
- Mikulášská nadílka byla ve spolupráci s divadelním kroužkem letos organizována jinak.

II. Program veřejného zasedání zastupitelstva
1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele veřejného zasedání
3. Určení ověřovatelů zápisu veřejného zasedání
4. Schválení jednacího řádu
5. Schválení výborů
6. Rozpočtové opatření č. 7/2010
7. Dodatek ke smlouvě o výměně oken na OÚ
8. Rozpočet na rok 2011
9. Došlé žádosti
10. Různé - svazek obcí, cestovné, okna škola, příspěvek Gymnazijní společnost
11. Diskuze

1. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu tohoto veřejného zasedání a dále navrhl,
aby zastupitelstvo hlasovalo ke každému navrhovanému bodu samostatně. Nikdo ze členů
zastupitelstva neměl námitky, návrhy na doplnění ani připomínky k navrhovanému programu
ani k návrhu způsobu hlasování. Starosta dal hlasovat o návrhu programu a způsobu
hlasování.
Výsledek hlasování č. 1

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje dnešní program veřejného zasedání
zastupitelstva a o každém navrhovaném bodu programu bude hlasovat samostatně.
2. Určení zapisovatele
Starosta navrhl, aby zapisovatelkou dnešního veřejného zasedání zastupitelstva byla paní
Ing. Ludmila Kačerovská. Členové zastupitelstva neměli k návrhu připomínky, proto dal
starosta hlasovat o návrhu zapisovatelky.
Výsledek hlasování č. 2

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zapisovatelkou dnešního veřejného
zasedání paní Ing. Ludmilu Kačerovskou.

3. Určení ověřovatelů
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu paní Mgr. Irenu Armutidisovu a pana Mgr. Zdenka
Kříže Ph.D. Členové zastupitelstva neměli k návrhu připomínky, proto dal starosta hlasovat o
návrhu ověřovatelů zápisu.
Výsledek hlasování č. 3

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ověřovatele zápisu paní Mgr. Irenu
Armutidisovu a Mgr. Zdenka Kříže Ph.D.

4. Schválení jednacího řádu
Starosta uvedl, že jednání zastupitelstva se musí řídit určitými pravidly, proto zastupitelstvo
obce Veverské Knínice v souladu s ustanovením § 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích,
vydává svůj jednací řád. Všichni členové zastupitelstva byli s jednacím řádem předem
seznámeni. Jednací řád bude po schválení vyvěšen na úřední desce a na webových
stránkách obce, kde se s ním mohou občané seznámit.
Členové zastupitelstva neměli k návrhu jednacího řádu připomínky, proto dal starosta
hlasovat o jeho schválení.
Výsledek hlasování č. 4

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje předložený jednací řád zastupitelstva.

5. Schválení výborů
Starosta sdělil, že Usnesením č. 10 z minulého veřejného zasedání zastupitelstva byla pro
nedostatek kandidátů odložena volba členů finančního a kontrolního výboru, byli zvoleni
pouze jejich předsedové.
Starosta vyzval předsedu finančního výboru pana Zdenka Zounka, aby navrhl členy
finančního výboru. Pan Zdeněk Zounek navrhl tyto členy finančního výboru:
Ing. Lenka Marková, Mgr. Zdeněk Carda, Ing. Hana Cardová, Hana Buršíková.

K předloženému návrhu neměl nikdo ze členů zastupitelstva připomínky ani jiný návrh.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu členů finančního výboru.
Výsledek hlasování č. 5

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí členy finančního výboru Ing. Lenku
Markovou, Mgr. Zdenka Cardu, Ing. Hanu Cardovou a Hanu Buršíkovou.

Starosta vyzval předsedkyni kontrolního výboru paní MUDr. Evu Lányovou, aby navrhla
členy kontrolního výboru. Paní MUDr. Eva Lányová navrhla tyto členy finančního výboru:
Alice Macáková, Zdeněk Bém, Ing. František Kozlíček, JUDr. Daniela Němcová. Nikdo z
členů zastupitelstva neměl k předloženému návrhu připomínky ani nepodal jiný návrh.
Výsledek hlasování č. 6

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí členy kontrolního výboru Alici Macákovou,
Zdenka Béma, Ing. Františka Kozlíčka, JUDr. Danielu Němcovou.
Starosta navrhl zřídit kulturní výbor a jako jeho předsedkyni paní Mgr. Irenu Armutidisovou.
Nikdo z členů zastupitelstva nepředložil k návrhu připomínky ani nepodal jiný návrh.
Výsledek hlasování č. 7

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice zřizuje kulturní výbor a volí předsedkyni
kulturního výboru paní Mgr. Irenu Armutidisovou.

Starosta vyzval předsedkyni kulturního výboru paní Mgr. Irenu Armutidisovou, aby navrhla
členy kontrolního výboru. Paní Irena Armutidisová navrhla tyto členy kulturního výboru:
Bc. Iva Jarolímová, Ing. Hana Hojovcová, RNDr. Jiří Koch, Mgr. Zuzana Armutidisová.
K předloženému návrhu neměl nikdo ze členů zastupitelstva připomínky ani nepodal jiný
návrh.
Výsledek hlasování č. 8

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí členy kulturního výboru Bc. Ivu
Jarolímovou, Ing. Hanu Hojovcovou, RNDr. Jiřího Kocha, Mgr. Zuzanu Armutidisovou.

Starosta navrhl zřídit výbor pro životní prostředí a jako předsedu pana Karla Marka. Nikdo z
členů zastupitelstva neměl k předloženému návrhu připomínky nebo jiný návrh.
Výsledek hlasování č. 9

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice zřizuje výbor pro životní prostředí a volí jeho
předsedou pana Karla Marka.

Starosta vyzval předsedu výboru pro životní prostředí pana Karla Marka, aby navrhl členy
výboru pro životní prostření. Pan Karel Marek navrhl tyto členy výboru pro životní prostření:
Ing. Jiřina Hrabálková, Pavel Vítámvás, Michaela Karasová, Jiří Dlabal. K předloženému
návrhu neměl nikdo ze členů zastupitelstva připomínky ani nepodal jiný návrh.
Výsledek hlasování č. 10

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí členy výboru pro životní prostředí Ing.
Jiřinu Hrabálkovou, Pavla Vítámváse, Michaelu Karasovou, Jiřího Dlabala.
Starosta navrhl zřídit školský výbor a jako předsedu pana Mgr. Zdenka Kříže Ph.D. Nikdo z
členů zastupitelstva neměl k předloženému návrhu připomínky ani nepodal jiný návrh.
Výsledek hlasování č. 11

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice zřizuje školský výbor a volí jeho předsedou
pana Mgr. Zdenka Kříže Ph.D.

Starosta vyzval předsedu školského výboru pana Mgr. Zdenka Kříže Ph.D., aby navrhl členy
školského výboru. Pan Mgr. Zdeněk Kříž Ph.D. navrhl tyto členy školského výboru: Jana
Cardová, Tereza Dufková, Štěpánka Skalická, Radka Kučerová. K předloženému návrhu
neměl nikdo ze členů zastupitelstva připomínky ani nepodal jiný návrh.
Výsledek hlasování č. 12

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí členy školského výboru Janu Cardovou,
Terezu Dufkovou, Štěpánku Skalickou, Radku Kučerovou.

Starosta navrhl zřídit stavební výbor a jako jeho předsedu pana Vítězslava Cardu.
K předloženému návrhu se vyjádřila Ing. Ludmila Kačerovská, která zdůraznila, že stavební
výbor bude řešit zásadní problémy související s rozvojem obce a vzhledem k závažnosti této
oblasti navrhla, aby jeho předsedou byl starosta Bc. Oldřich Matyáš.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu podaném Ing. Ludmilou Kačerovskou, aby předsedou
stavebního výboru byl starosta obce Bc. Oldřich Matyáš.
Výsledek hlasování č. 13

Pro - 4

Proti - 5

Zdržel se - 0

Protinávrh nebyl přijat.

Starosta dal hlasovat o návrhu, aby předsedou stavebního výboru byl Vítězslav Carda.
Výsledek hlasování č. 13

Pro - 5

Proti - 4

Zdržel se - 0

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice zřizuje stavební výbor a volí jeho předsedou
pana Vítězslava Cardu.

Starosta vyzval předsedu stavebního výboru pana Vítězslava Cardu, aby navrhl členy
stavebního výboru. Pan Vítězslav Carda navrhl tyto členy stavebního výboru: Bc. Oldřich
Matyáš, Mgr. Martin Hnilička, Jozef Bilčík, Milan Vetrák. K předloženému návrhu neměl nikdo
ze členů zastupitelstva připomínky ani nepodal jiný návrh.

Starosta uvedl, že je třeba z členů zastupitelstva obce delegovat dva zástupce do školské
rady a navrhl pana Mgr. Zdenka Kříže a Mgr. Martina Hniličku. Nikdo z členů zastupitelstva
neměl k předloženému návrhu připomínky ani nepodal jiný návrh.
Výsledek hlasování č. 14

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice volí zástupce do školské rady pana Mgr. Zdenka
Kříže a Mgr. Martina Hniličku.
6. Rozpočtové opatření č. 7/2010
Starosta sdělil, že dne 29.10.2010 bylo provedeno rozpočtové opatření č. 7/2010, které se
týkalo příjmu dotace na volby, navýšení položky na výměnu oken na OÚ, navýšení položky
na veřejně prospěšné práce a navýšení položky na odměny zastupitelů.
Dále starosta navrhl, aby nutná rozpočtová opatření týkající se přesunu rozpočtových
položek byla prováděna po předběžném odsouhlasení starostou s tím, že dodatečně budou
schválena zastupitelstvem na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva.
K tomu podal návrh pan Zdeněk Zounek, aby členům zastupitelstva byla rozpočtová opatření
rozesílána emailem k seznámení a vyjádření a pak teprve schválena starostou obce a
následně schválena zastupitelstvem na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva.
Starosta nechal hlasovat o navrhovaném opatření včetně doplňujícího požadavku pana
Zdeňka Zounka.
Výsledek hlasování č. 15

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2010 a
souhlasí s tím, aby rozpočtová opatření byla po předchozím seznámení a souhlasu
zastupitelů předběžně schvalována starostou obce a dodatečně pak schválena na
nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva.
7. Dodatek ke smlouvě o výměně oken na OÚ
Starosta uvedl, že v letošním roce byla obci poskytnuta dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje v rámci Programu rozvoje venkova ve výši 120 000,- Kč a to na výměnu oken v budově
obecního úřadu. Zastupitelstvo se na svém pracovním jednání dohodlo zvýšit svoji finanční
účast na této akci a vyměnit z prostředků obce navíc dvě nevyhovující okna na chodbě a
dále pořídit žaluzie na okna, do kterých intenzivně svítí slunce. Dodavatelská firma Antre
vyčíslila výměnu obou oken a doplnění žaluzií na částku 90 009,60 Kč.
Výsledek hlasování č. 16

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje výměnu dvou oken na chodbě budovy
obecního úřadu a doplnění žaluzií na vybraná okna obecního úřadu hrazené z
rozpočtu obce v celkové částce 90 009,60 Kč.
8. Rozpočet na rok 2011
Starosta uvedl, že byl zpracován návrh rozpočtu na rok 2011. Návrh rozpočtu bude
zveřejněn na dnešním zasedání zastupitelstva, následně bude vyvěšen na úřední desce a
jeho schvalování bude probíhat na dalším veřejném zasedání zastupitelstva, které se bude
konat až po uplynutí 15 denní lhůty od zveřejnění rozpočtu, tj. nejdříve 28.12.2010.
S návrhem rozpočtu obce na rok 2011 seznámila přítomné místostarostka Ing. Ludmila
Kačerovská. Uvedla, že rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, výše předpokládaných příjmů
a výdajů je rozpočtována přibližně ve stejné výši jako v letošním roce, dále se zmínila o
některých významných příjmech a výdajích rozpočtu.
9. Došlé žádosti
I. žádost - Starosta uvedl, že paní Dana Matyášová st. požádala obecní úřad o prodloužení
smlouvy o nájmu obecního bytu. Starosta dále sdělil, že v současné době není žádný další
zájemce o nájem uvedeného bytu a s ohledem na tuto skutečnost navrhl, aby nájemní
smlouva byla prodloužena o jeden rok. Nikdo z členů zastupitelstva neměl k předloženému
návrhu připomínky ani nepodal jiný návrh.
Výsledek hlasování č. 17

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní
Dany Matyášové st. o jeden rok.
II. žádost - Starosta sdělil, že pan Oldřich Bém požádal za Občanské sdružení Melkran o
pronájem lokality severně od obce zvané Melkran za účelem úprav této lokality a výsadby
stromů. Starosta uvedl, že parcely v uvedené lokalitě nejsou majetkem obce a tedy není
možné v současné době lokalitu pronajmout. Tyto pozemky jsou dosud vedeny na listech
vlastnictví MNV, zastupitelstvo se bude převodem pozemků do vlastnictví obce intenzivně
zabývat.
Starosta navrhl, aby žádosti pana Oldřicha Béma nebylo vyhověno, neboť pozemky nejsou
ve vlastnictví obce. Starosta nechal o tomto návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování č. 18

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice neschvaluje žádost pana Oldřicha Béma o
pronájem lokality Melkran, jelikož pozemky nejsou ve vlastnictví obce.

10. Různé
10.1. Obec Veverské Knínice je členem Svazku obcí panství hradu Veveří. Prostřednictví
svazku je možno čerpat dotace na různé projekty obce a to nejvýše do částky 200 000,- Kč.
Naše obec je jednou ze tří obcí, které dosud dotaci nečerpaly. Roční členské příspěvky do
svazku činí 25,- Kč na jednoho občana obce, což podle počtu občanů naší obce k 1.1.2011

představuje roční příspěvek ve výši 22 725,- Kč. Starosta doporučil uvedenou výši členského
příspěvku do Svazku obcí panství hradu Veveří schválit.
Výsledek hlasování č. 19

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uhrazení členských příspěvků Svazku
obcí panství hradu Veveří v celkové výši 22 725,- Kč.
10.2. Gymnazijní společnost o.s. Zastávka požádala obec o příspěvek na svoji činnost,
kterou vykonává při Gymnáziu v Zastávce. Vzhledem k tomu, že obec již přispívá
uvedenému gymnáziu podle počtu žáků, kteří je z obce navštěvují, starosta navrhl nevyhovět
požadavku zmíněné gymnazijní společnosti.
Výsledek hlasování č. 20

Pro - 6

Proti - 1

Zdržel se - 2

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice neschvaluje uhrazení příspěvku gymnazijní
společnosti o.s., působící při Gymnáziu v Zastávce.
10.3. Starosta uvedl, že ředitelka Základní školy a Mateřské školy Veverské Knínice
požádala obecní úřad o souhlas s výměnou oken v přízemí základní školy a předložila
cenové nabídky dvou firem. Starosta doporučil další firmu, která předložila nižší ceny a tím
mohla být vyměněna další dvě okna jen s malým navýšením nákladů. Paní ředitelka
požádala o schválení výměny oken a o schválení čerpání prostředků na tento účel
z rezervního fondu z roku 2008 a 2009. Starosta navrhl schválit výměnu oken i čerpání
prostředků z rezervního fondu. Nikdo z členů zastupitelstva neměl k předloženému návrhu
připomínky ani nepodal jiný návrh.
Výsledek hlasování č. 21

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje výměnu oken v přízemí základní školy
podle cenové nabídky a souhlasí s čerpáním prostředků z rezervního fondu z roku
2008 a 2009.
10.4. Starosta uvedl, že v důsledku změny legislativy je nutné provést změnu vyhlášky o
místním poplatku ze psů. Starosta navrhl schválit obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o
místním poplatku ze psů, o předloženém návrhu nechal hlasovat.
Výsledek hlasování č. 22

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010
o místní poplatku ze psů.

10.5. Starosta předložil další návrh, který rovněž souvisí se změnou legislativy a to provést
změnu vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Starosta navrhl
schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, o předloženém návrhu nechal hlasovat.

Výsledek hlasování č. 23

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

10.6. Starosta předložil další návrh vydat vyhlášku, která rovněž souvisí se změnou
legislativy. Jednalo se o vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Starosta dal hlasovat o tomto návrhu.
Výsledek hlasování č. 24

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010
o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.

11. Diskuze
11.1.
Předsedkyně kulturního výboru Mgr. Irena Armutidisová pozvala přítomné na neděli
19.12.2010, kdy kulturní výbor pořádá od 15 hodin před Sokolovnou akci "Betlémské světlo".
11.2.
Paní Matalová - upozornila na informaci z tisku, týkající se nového posuzování vedení trasy
R43 Boskovickou brázdou.
Nové posuzování vedení trasy R 43 Boskovickou brázdou bylo na zasedání diskutováno se
závěrem, že je nutné postupovat společně s okolními obcemi, připravit zásadní připomínky k
vedení trasy R43 Boskovickou brázdou a tyto připomínky předložit v rámci nového územního
řízení.
11.3.
Pan Štefek - kritizoval znečištění potoka odpady z kanalizací a různých splašků, doporučil
pravidelné čištění potoka a dále požadoval opatření k čištění komunikací při podzimních
pracích.
Starosta uvedl, že obecní úřad bude provádět kontroly, rozesílat opakovaně výzvy k připojení
a v nezbytných případech přistoupí k sankčním opatřením. Záležitost týkající se čištění
komunikací během podzimních zemědělských prací bude obecní úřad řešit se Zemědělskou
společností Veverské Knínice.
11.4.
Pan Bém - diskutoval o čištění lokality v okolí Melkranského potoka.
Místostarostka Ing. Ludmila Kačerovská k této žádosti uvedla, že tato lokalita je v současné
době majetkem státu a jakékoliv nakládání s tímto majetkem je možné pouze na základě
uzavřeného právního vztahu.
Následně se rozvinula diskuze týkající se územního plánu obce.
11.5.
Pan Janda - dotazoval se na dostavbu mateřské školky.
Starosta uvedl, že na nadstavbu mateřské školky bude nutné zadat zpracování projektu.
Finanční prostředky na projekt by mohly být získány prostřednictvím Svazku obcí panství
hradu Veveří.

11.6.
Pan Elsner - upozornil, že do kontejnerů naší obce odváží odpady i občané z okolních obcí.
Starosta k tomu vedl, že připravuje opatření ke zlepšení vedení evidence, např. kdo a jaké
množství odpadu předal do kontejnerů.
11.7.
Paní Dufková - upozornila na kanál před jejich domem v blízkosti autobusové zastávky, kde
je uvolněn poklop, neodtéká zde voda a hrozí nebezpečí úrazu, proto je potřeba urychleně
zabezpečit opravu.
Starosta přislíbil, že uvedené místo bude prověřeno a bude sjednána náprava.
Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta poděkoval všem za účast na veřejném zasedání zastupitelstva obce a ve 20,30
hodin toto veřejné zasedání ukončil.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání

Zápis byl vyhotoven dne: 13.12.2010
Zapisovatel: Ing. Ludmila Kačerovská
Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
....................................................................dne ...........................................
Starosta: .....................................................dne ...........................................

