Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 2/2012,
konaného dne 2. 4. 2012

I. Technický bod
Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19,04 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, zasedání bylo také vyhlášeno místním rozhlase, rozeslány byly
pozvánky písemné a formou SMS zpráv. Starosta sdělil, že již nebudou nadále pozvánky
zasílány formou SMS zpráv, protože se jedná nově o službu placenou, neboť původní
systém přešel na bránu SMS Jihomoravského kraje. Na stránkách obce je k dispozici
nabídka zasílání zpráv e-mailem, touto cestou mohou občané zprávy o konání veřejných
zasedání nadále dostávat. Starosta konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 9
členů zastupitelstva, tedy toto veřejné zasedání je usnášeníschopné.
Starosta dále sdělil, že usnesení z minulého zasedání zastupitelstva bylo řádně ověřeno
určenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. Zápis včetně usnesení
předložil starosta účastníkům zasedání k nahlédnutí.

Starosta seznámil přítomné s řešením připomínek občanů z diskuze minulého zasedání
zastupitelstva konaného dne 28.2.2012.
12.1. V diskuzi vystoupila ředitelka ZŠ a MŠ Veverské Knínice Ing. Jandáková s
připomínkami ke spolupráci s obecním úřadem a jím zřízenými výbory: kontrolním,
finančním, kulturním, školským i výborem pro životní prostředí. Závěrem paní ředitelka
požadovala, aby byla stanovena kritéria hodnocení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Veverské Knínice a pedagogických pracovníků, aby bylo předem určeno, co obec chce, jaké
má představy o činnosti školy a stanovena pravidla vzájemné spolupráce. Pro zlepšení
komunikace žádala, aby byla zvána na pracovní schůzky zastupitelů.
Na připomínky paní ředitelky reagoval postupně pan starosta a předsedové jednotlivých
výborů. Na konkrétních případech uváděli, že ze strany obce i výborů byla opakovaně snaha
o spolupráci. Zlepšení komunikace a stanovení pravidel vzájemné spolupráce všichni
považovali za potřebné.
K připomínce paní ředitelky starosta dodal, že předsedové jednotlivých výborů
vykonávají svoje funkce po zaměstnání a bezplatně a není jejich povinností ptát se
ředitele školy, co potřebuje zařídit a jak spolupracovat. Tuto aktivitu by měl vyvíjet
placený ředitel školy prostřednictvím starosty obce a pokud má potřebu zúčastnit se
pracovní schůzky zastupitelstva, stačí o to požádat. Na pracovních schůzkách však
nelze přijímat žádná rozhodnutí, toto lze jen na veřejných zasedáních. Hodnocení
pedagogických pracovníků patří také plně do kompetence ředitele školy.
Zastupitelstvem bude hodnocen pouze ředitel školy a to především podle jeho
odborných, komunikačních a organizačních schopností. Vypracování hodnotících
tabulek nebo bodových hodnocení ředitele nepovažujeme za nutné.
12.2. Paní Tereza Dufková vystoupila s připomínkou, že chybí řízení a koordinace
společenských akcí pro děti.
Starosta k tomu uvedl, že organizace akcí by měla být záležitostí obce, aktivní pomoc
maminek je vítána.

12.3. Paní Šancová požádala za skupinu seniorek o možnost využívat místnost v budově
obecního úřadu (např. zasedačku) na cvičení a další společné aktivity.
Starosta k tomu sdělil, že ze strany obce je snaha požadavku vyhovět a vhodnou místnost
pro seniorky najít.
Seniorkám byla poskytnuta na dva dny v týdnu místnost č. 18. Zvažujeme využití této
místnosti i v jiných dnech v týdnu jinými subjekty.

12.4. Paní Tereza Dufková upozornila na psí výkaly, které se často vyskytují v bezprostřední
blízkosti budovy obecního úřadu a mateřské školy.
Starosta přislíbil, že budou přijata opatření k zamezení tohoto nepřijatelného stavu.
Pokud se budou psí výkaly kolem OÚ a školky nadále objevovat, bude požádáno o
odchyt volně pobíhajících psů v obci, případně jejich předání do útulků.
12.5. Paní Šancová upozornila na špatné osvětlení v obci.
Starosta k tomu sdělil, že jsou vytipovaná místa v obci, kde se bude osvětlení řešit
přednostně.
Starosta k tomu sdělil, že společně s předsedou stavebního výboru panem Cardou
vypracovali přehled míst v obci, kde budou umístěna nová světla a místa, kde je
potřeba světla vyměnit. U Šancových bude světlo zřízeno nově, nefunkční světla se
budou postupně vyměňovat.

II. Program veřejného zasedání zastupitelstva

1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele veřejného zasedání
3. Určení ověřovatelů zápisu veřejného zasedání
4. Stanovení počtu zaměstnanců OÚ
5. Rozpočtové opatření č. 1/2012
6. Neinvestiční náklady na žáka ZŠ Ostrovačice
7. Příspěvek na JPO SDH Říčany
8. Odpisový plán majetku obce
9. Různé
10. 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
Ludmila Kačerovská. Návrh byl bez připomínek, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 2

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zapisovatelkou dnešního veřejného
zasedání paní Ludmilu Kačerovskou.
3. Určení ověřovatelů
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu paní Alici Macákovou a pana Vítězslava Cardu.
Členové zastupitelstva neměli k návrhu připomínky, proto dal starosta hlasovat o návrhu
ověřovatelů zápisu.
Výsledek hlasování č. 3

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 2

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ověřovatele zápisu paní Alici
Macákovou a pana Vítězslava Cardu.
4. Stanovení počtu zaměstnanců OÚ
Pro úřady práce se v letošním roce změnily podmínky zaměstnávání evidovaných uchazečů
a způsob finanční podpory obecně prospěšných prací. Naše obec dosud využívala tzv.
veřeně prospěšné práce (VPP), kdy bylo možné zaměstnávat tři osoby, registrované na
úřadu práce a tento platil obci příspěvek na jejich mzdy. Úřad práce v souladu se změnou
zákona nyní podporuje sytém veřejné služby, kdy nezaměstnaní pobírající podporu musí
odpracovat 20 hodin v měsíci zdarma. Pokud je nezaměstnaných více než osm, úřad práce
přispívá na plat tzv. parťáka, který koordinuje jejich práci a vede potřebnou evidenci. Protože
není možné, aby pracovníci v podmínkách daných systémem veřejné služby prováděli
některé odbornější práce, starosta navrhl vytvořit na obecním úřadu dvě stálá pracovní místa
a přijmout do pracovního poměru dva pracovníky sezónně případně celoročně podle potřeby
obce.
Výsledek hlasování č. 4

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje vytvoření dvou pracovních míst a
zaměstnání dvou pracovníků sezónně či celoročně dle potřeby obce.
5. Rozpočtová opatření č. 1/2011
Důvod provedení Rozpočtového opatřením č. 1 ze dne 31.1.2012 vysvětlila účetní paní
Cejnková. Jednalo se o příjem dotace z Úřadu práce v částce 27 100 Kč a opravu položky
odpad a to z rozpočtové položky 1337 na položku 1340 v částce 490 000 Kč. Rozpočtové

opatření bylo předběžně schváleno starostou obce. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky,
proto bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 5

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012.
6. Neinvestiční náklady na žáka ZŠ Ostrovačice
Městys Ostrovačice zaslal vyúčtování provozních nákladů příspěvkové organizace Základní
školy a Mateřské školy Ostrovačice za rok 2011 a rozpočet pro rok 2012. Vzhledem ke
zřízení 5. třídy v ZŠ Říčany došlo k poklesu žáků v roce 2011 a to se promítlo do zvýšení
neinvestičních nákladů na 1 žáka. Pro rok 2012 byly neinvestiční náklady pro naši obec
vyčísleny ve výši 311 700 Kč,- Kč. Starosta doporučil uvedenou částku schválit. Zastupitelé
neměli k předloženému návrhu připomínky, proto dal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 6

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje neinvestiční výdaje a příspěvek na
provoz ZŠ a MŠ Ostrovačice pro rok 2012 ve výši 311 700,- Kč.

7. Příspěvek na JPO SDH Říčany
Starosta uvedl, že v souladu s uzavřenou smlouvou o výpomoci při zdolávání požárů,
živelných pohrom a jiných mimořádných událostí hradí naše obec část nákladů na provoz
Jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů v Říčanech. Pro rok 2012 je tato
částka stanovena pro naši obec ve výši 46 100,- Kč. Starosta doporučil tuto částku schválit.
Zastupitelé neměli připomínky a proto starosta nechal hlasovat.
Výsledek hlasování č. 7

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje příspěvek na činnost jednotky
požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Říčany pro rok 2012 ve výši 46 100,- Kč.

8. Odpisový plán majetku obce
Účetní paní Cejnková seznámila přítomné s odpisovým plánem majetku obce, který byl
stanoven s platností od 1.1.2012. Pravidla byla stanovena v souladu s účetním standardem
č. 708. Pro odpisování majetku, který má obec veden v účetnictví, byl zvolen rovnoměrný
způsob odpisování.
Výsledek hlasování č. 8

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje odpisový plán majetku obce.

9. Různé
9.1 Kompostárna
Starosta sdělil, že v letošním roce bude s největší pravděpodobností schválen zákon o
likvidaci biologického odpadu. Obec pak bude muset likvidovat i biologický odpad, což bude
přinášet další nemalé náklady. Tento problém je možné vyřešit zřízením kompostárny pro
potřeby naší obce, kde by byl biologický odpad přeměňován na kompost. Další výhodou
zřízení kompostárny je, že obec by získala i potřebnou techniku - traktor, štěpkovač a
přehrabávač kompostu. Kompost by mohl být bezplatně odebírán občany obce. Obec může
požádat o dotaci na zřízení kompostárny, která činí až 90% pořizovacích nákladů.
Zastupitelstvo zvažuje možnost zřízení kompostárny a v současné době řeší výběr vhodného
pozemku. Starosta navrhl na dnešním zasedání předběžně schválit podání žádosti o dotaci
na vybudování kompostárny a pořízení příslušné techniky. Po dořešení vhodného pozemku
budou následně řešeny všechny potřebné podklady pro podání žádosti o dotaci.
Výsledek hlasování č. 9

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje, aby v případě nalezení vhodného
pozemku a splnění všech potřebných podmínek byla podána žádost o dotaci na
vybudování kompostárny a pořízení příslušné techniky.
9.2. Žádost o uzavření smlouvy o právu stavby
Starosta sdělil, že na obecní úřad byla doručena žádost pana Jaroslava Šedého o uzavření
smlouvy o právu stavby související s budováním vodovodní přípojky k domu č.p. 146.
Předseda stavebního výboru pan Carda uvedl, že se jedná o umožnění vstupu na pozemky
p.č. 225/1 a 225/2, složení materiálu a provádění činnosti související s budováním uvedené
vodovodní přípojky. Zastupitelé neměli k předložené žádosti připomínky a tak bylo
přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 10

Pro - 9

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje, aby byla ve věci budování vodovodní
přípojky domu č.p. 146 uzavřena smlouva o právu stavby s panem Jaroslavem Šedým.
9.3. Kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Veverské Knínice
Starosta požádal předsedkyni finančního výboru paní Magdu Jelínkovou o přednesení
zprávy o výsledku kontroly hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Veverské Knínice.
Paní Magda Jelínková seznámila přítomné se závěrem z provedené kontroly dokladů,
účetních výkazů a inventarizace. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky,
vyskytly se drobné formální nedostatky, např. chyběly podrobné rozpisy u některých
příjmových pokladních dokladů, u vyřazovaného majetku nebyl doložen důvod vyřazení a
způsob likvidace vyřazovaného majetku. Dále z předložené dokumentace nebylo jasné, jak
bylo účtováno o investičním fondu.

10. Diskuze
10.1. V diskuzi vystoupila paní Irena Armutidisová. Uvedla, že dne 19.4.2012 se uskuteční
přednáška zaměřená na bezpečné chování seniorů při nákupu a při dalších aktivitách
seniorů.
10.2. Starosta sdělil, že v červnu tohoto roku bude probíhat bezplatný počítačový kurs pro
seniory. Kurs je vhodný pro úplné začátečníky, k dispozici je pouze osm míst, v současné
době jsou ještě volná dvě místa.
10.3. Paní Šancová upozornila, že v naší obci se dnes pohybovali agenti, nabízející výhody
firmy RWE. K tomu se rozvinula diskuze týkající se souvisejících rizik.
10.4. Pan Vítězslav Carda informoval přítomné o probíhajícím výběrovém řízení na opravu
vozovky na Oulehlích.
10.5. Pan Bém upozornil na opakující se případy černých skládek, které se vyskytují v
místech směrem k Hvozdci.
Starosta apeloval na občany, aby upozorňovali na případy černých skládek.
10.6. Paní Armutidisová se dotázala, jak se dá řešit objemná skládka zeminy, která vznikla v
blízkosti firmy Logistics, s.r.o.
Starosta k tomu sdělil, že se jedná o skládku na pozemku této firmy. Možnosti pokutování
jsou omezeny.
10.7. Paní Armutidisová uvedla kulturní akce, které nedávno proběhly:
Noc s Andersenem - pátek 30. března 2012
Hasičský den - neděle 1. dubna 2012
Dále se připravují tyto akce:
Slavnost pohádky máje – pravděpodobně 20. května 2012
Noc kostelů v kostele sv. Mikuláše ve Veverských Knínicích - 1. června 2012
Den dětí pořádaný Svazkem obcí panství hradu Veveří – 3. června 2012 v Říčanech
10.8. Pan Bém sdělil, že občanské sdružení Melkram připravuje letos dosazování třešní v
aleji na Oulehlích - podél cesty směrem na Hvozdec.
10.9. Pan Smutný upozornil na nebezpečí neošetřených pařezů, které zůstávají po skácení
javorů v aleji u silnice.
Starosta k tomu sdělil, že Správa údržby silnic přislíbila, že po ukončení kácení budou
pařezy vyfrézovány a odstraněny.
10.10. Pan Vítězslav Carda informoval o jednání s novým poskytovatelem WIFI pro naši
obec.
10. 11. Paní Jandová se dotázala na projekt průmyslového centra rozšiřující Servis 67.
Starosta k tomu sdělil, že naše obec má plány k dispozici a má vydat stanovisko, avšak
stavbu nemůže zakázat. Jedná se o stavbu na pozemcích směrem k Podkomorským lesům,
kde mají být vybudovány rozsáhlé sklady a výrobní haly.

Starosta poděkoval všem přítomným za účast na veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočtová opatření č. 1/2012
4) Odpisový plán Obce Veverské Knínice
5) Zpráva o výsledku kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Veverské Knínice

Zápis byl vyhotoven dne: 9.4.2012
Zapisovatel: Ludmila Kačerovská

Ověřovatelé:

Alice Macáková v.r.
Vítězslav Carda v.r.

dne 11.4.2012
dne 11.4.2012

Starosta:

Bc. Oldřich Matyáš v.r.

dne 11.4.2012

Vyvěšeno: 12.4.2012
Sejmuto: 27.4.2012
Na el. desce :12.4.2012

