Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 1/2012,
konaného dne 28. 2. 2012

I. Technický bod
Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19 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, rozeslány pozvánky písemné a formou SMS zpráv. Konání
zasedání bylo také vyhlášeno místním rozhlasem. Starosta konstatoval, že podle prezenční
listiny je přítomno 8 členů zastupitelstva, tedy toto veřejné zasedání je usnášeníschopné.
Pan Zdeněk Zounek se neomluvil.
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 21.12.2011.
8.1. Starosta přečetl písemný dotaz, zda budou všechny autobusy zajíždět na horní konec.
K tomu uvedl, že většina občanů tuto změnu vítá. Na OÚ však několik občanů předalo
písemné podněty poukazující na nedostatky, které přinesl nový jízdní řád. Tyto připomínky
občanů budou zapracovány do dopisu, který bude zaslán na IDOS v průběhu ledna 2012.
Dopis byl zaslán na IDOS, od 4.3.2012 budou nové jízdní řády, kde budou některé naše
připomínky akceptovány.
8.2. Paní Irena Armutidisová sdělila, že v nejbližších dnech bude do všech domů roznesen
nový Knínický zpravodaj.
8.3. Dále se rozvinula diskuze k pozemkům vedeným na LV 1. Poslední dobou došlo k
převodu několika pozemků z LV 1 na osoby žijící ve Veverských Knínicích i v okolních
obcích, aniž by tato skutečnost byla sdělena obecnímu úřadu a pozemky přednostně
nabídnuty obci. Tento postup v současné době prověřuje Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových.

II. Program veřejného zasedání zastupitelstva
1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele veřejného zasedání
3. Určení ověřovatelů zápisu veřejného zasedání
4. Hospodaření obce za rok 2011

5. Rozpočtová opatření č. 8 a č. 9/2011
6. Poplatky pro rok 2012
7. Věcná břemena
8. Příspěvky do Svazku obcí Panství hradu Veveří
9. ZŠ a MŠ Veverské Knínice
10. Žádosti o příspěvky obce
11. Různé
12. 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 - 8

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 - 8

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 Magdu Jelínkovou a pana Martina Hniličku.
Členové zastupitelstva neměli k návrhu připomínky, proto dal starosta hlasovat o návrhu
ověřovatelů zápisu.
Výsledek hlasování č. 3

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ověřovatele zápisu paní Magdu
Jelínkovou a pana Martina Hniličku.

4. Hospodaření obce za rok 2011
4. 1. Informace o hospodaření obce za rok 2011
Starosta uvedl, že oficiální závěrečná zpráva o výsledku hospodaření obce bude
schvalována na veřejném zasedání přibližně v polovině roku 2012.
Krátkou informaci o příjmech a výdajích obce Veverské Knínice za rok 2011 podala
místostarostka paní Kačerovská:
Příjmy celkem: 10 373 769,84 Kč (oproti roku 2010 zvýšení o cca 490,5 tis. Kč).
Výdaje celkem: 6 881 013,09 Kč (oproti roku 2010 snížení o cca 79,4 tis. Kč)
Rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2011 činil: 3 492 756,75 Kč.
Po odečtu splátky úvěru (1 475 tis. Kč) činil rozdíl mezi příjmy a výdaji 2 017 756,75 Kč.
Ve srovnání s rokem 2010 byl rozdíl mezi příjmy a výdaji vyšší o cca 569,9 tis. Kč.
4. 2. Inventarizace 2011
Starosta sdělil, že byla provedena řádná inventarizace movitého i nemovitého majetku obce.
S průběhem a výsledky inventarizace za rok 2011 seznámila přítomné místostarostka, která
uvedla, že inventarizace byla prováděna u veškerého hmotného a nehmotného
dlouhodobého majetku, budov, pozemků, zásob, peněžních prostředků, nedokončené
výroby, pohledávek a závazků. Při fyzické inventuře majetku nebyly zjištěné žádné rozdíly.
Na návrh inventarzační komise byly vyřazeny nefunkční žaluzie a hasičské hadice. Při
dokladové inventuře byly prověřeny všechny zůstatky účtů pohledávek a závazků.
Zastupitelé neměli ke zprávě o inventarizaci za rok 2011 připomínky, proto dal starosta
hlasovat.
Výsledek hlasování č. 4

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje průběh a výsledky inventarizace
majetku obce.

5. Rozpočtová opatření č. 8/2011 a 9/2011
Rozpočtovým opatřením č. 8 ze dne 30.11.2011 byl zaúčtován příjem dotace JMK v částce
150 000 Kč na dětské hřiště. Rozpočtové opatření bylo předběžně schváleno starostou obce.
Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 5

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2011.
Rozpočtovým opatřením č. 9 ze dne 31.12.2011 byl proveden přesun v rozpočtových
položkách v závěru roku 2011. Rozpočtové opatření bylo předběžně schváleno starostou
obce. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 6

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2011.

6. Poplatky pro rok 2012
Starosta sdělil, že vzhledem k tomu, že v roce 2012 došlo ke zvýšení DPH z 10 % na 14%,
byla upravena i výše poplatků naší obce. Došlo k úpravě paušálního poplatku za stočné z
800,- Kč na 850,- Kč na osobu a ke zvýšení poplatku za vyčištění odpadů z jímek z 28,- Kč
na 30,- Kč za m3. Ostatní poplatky zůstávají beze změny. Zastupitelé neměli k uvedeným
změnám poplatků připomínky, proto dal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 7

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zvýšení paušálního poplatku za
stočné z 800,- Kč na 850,- Kč na osobu a ke zvýšení poplatku za vyčištění odpadů z
jímek z 28,- Kč na 30,- Kč za m3. Ostatní poplatky se nemění.

7. Věcná břemena
7.1 Domovní přípojka NN p. Marek
Starosta sdělil, že obec obdržela návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni. Požádal předsedu stavebního výboru p. Cardu o bližší vysvětlení. Pan Carda sdělil,
že se jedná o smlovu č. 4411-131/001/NM19/YPM o zřízení práva, odpovídajícího věcnému
břemeni na parcele č. 335/1 a to z důvodu umístění nového kabelového vedení NN a
přípojkové skříně. Navrženou jednorázovou úplatu ve výši 1000,- Kč doporučil zastupitelům
schválit. Zastupitelé neměli připomínky a proto starosta nechal hlasovat.
Výsledek hlasování č. 8

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo
obce
Veverské
Knínice
schvaluje
uzavření
smlovy
č.
4411-131/001/NM19/YPM o zřízení práva, odpovídajícího věcnému břemeni na parcele
č. 335/1 z důvodu umístění nového kabelového vedení NN a přípojkové skříně za
jednorázovou úplatu 1000,- Kč.
7.2 Veverské Knínice, kabelová přípojka NN, garáže Carda
Starosta uvedl, že obec obdržela ještě jeden návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni a požádal předsedu stavebního výboru p. Cardu o vysvětlení obsahu této
smlouvy. Pan Carda sdělil, že se jedná o uzavření smlouvy č. č. 4410-263/001/NM22/YPM o
zřízení práva, odpovídajícího věcnému břemeni na parcele č. 1151/45 z důvodu umístění
nového kabelového vedení NN a nové kabelové skříně NN za jednorázovou úplatu 1000,Kč. Rovněž tuto smlouvu doporučil zastupitelům schválit.

Výsledek hlasování č. 9

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy č. č. 4410263/001/NM22/YPM o zřízení práva, odpovídajícího věcnému břemeni na parcele č.
1151/45 z důvodu umístění nového kabelového vedení NN a nové kabelové skříně NN
za jednorázovou úplatu 1000,- Kč.

8. Příspěvky do Svazku obcí Panství hradu Veveří
Starosta uvedl, že naše obec je členem Svazku obcí Panství hradu Veveří. Z tohoto sdružení
jsou čerpány i dotace na různé projekty obcí. Naše obec bude v letošním roce čerpat dotaci
na výměnu oken, dveří a zateplení MŠ. Členské příspěvky do svazku činí 25,- Kč na jednoho
občana obce. Podle propočtu k 1.1.2012 činí příspěvek Svazku obcí Panství hradu Veveří
celkem 23 000,- Kč. Starosta doporučil úhradu uvedené výše členského příspěvku schválit.
Výsledek hlasování č. 10

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uhrazení členských příspěvků Svazku
obcí Panství hradu Veveří ve výši 23 000,- Kč.

9. ZŠ a MŠ Veverské Knínice
9.1. Žádost o schválení odpisu dlouhodobého majetku
Při inventarizaci majetku ZŠ a MŠ Veverské Knínice bylo zjištěno chybné účtování z
minulých let na účtu 082. Chyba spočívala v tom, že nebyl několik let odepisován
dlouhodobý majetek. Po zjištění chyby požádala ředitelka ZŠ a MŠ o jednorázový odpis
zůstatku v roce 2012. Protože takový postup platná legislativa umožňuje, doporučil starosta
jednorázový odpis schválit.
Výsledek hlasování č. 11

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ZŠ a MŠ Veverské Knínice provést
jednorázový odpis zůstatku účtu 082 proti účtu 406 v roce 2012.
9.2. Přehled hospodaření ZŠ a MŠ
Ředitelka Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice Ing.
Beata Jandáková předložila zřizovateli - Obci Veverské Knínice přehled hospodaření za rok
2011. V roce 2011 byly příjmy ve výši 1 389 626,86 Kč a výdaje ve výši 1 315 615,10 Kč.
Hospodaření v roce 2011 tedy skončilo plusovým výsledkem ve výši 74 011,76 Kč.
Paní ředitelka požádala o převod výsledku hospodaření za rok 2011 do fondu rezerv.
Starosta doporučil hospodaření příspěvkové organizace schválit včetně převodu výsledku
hospodaření do fondu rezerv.

Výsledek hlasování č. 12

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje přehled hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Veverské Knínice a schvaluje převod výsledku hospodaření za
rok 2011 ve výši 74 011,76 Kč do fondu rezerv.

9.3. Energetický audit budovy MŠ
Starosta sdělil, že Státní fond životního prostředí (SFŽP) v letošním roce vypisuje dotaci na
zateplení budov. K žádosti o dotaci je však nutné doložit energetický audit budovy, na kterou
se dotace žádá. Vypracování energetického auditu stojí asi 25 000,- Kč, v případě přiznání
dotace však bývá uznatelným nákladem. Vypracování energetického auditu předchází
zkušební výpočet, který stanoví, zda budou splněny podmínky pro schválení dotace.
Zastupitelstvo obce neustále pracuje na tom, aby došlo k postupnému dokončení budovy
MŠ a proto se zastupitelé dohodli, že bude zadáno vypracování zkušebního výpočtu.
Starosta navrhl, aby v případě kladného výsledku byl dopracován energetický audit a
zažádáno o dotaci.
Výsledek hlasování č. 13

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí zadání zkušebního výpočtu pro
zjištění splnění podmínek pro přiznání dotace na zateplení budovy MŠ a v případě
kladného výsledku schvaluje vypracování energetického auditu a podání žádosti o
dotaci na zateplení budovy.

9.5 Konkurs na funkci ředitele ZŠ a MŠ Veverské Knínice
Starosta sdělil, že dnem 1.1.2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V § 166 je stanoveno, že
zřizovatel jmenuje ředitele na vedoucí pracovní místo na základě jím vyhlášeného
konkursního řízení na dobu 6 let. Podle právního výkladu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a Legislativní rady Úřadu vlády České republiky záleží na zřizovateli, zda
konkurs vyhlásí či nikoli. Pokud konkurs nevyhlásí, pokračuje dosavadní ředitel ve
vykonávání funkce na dobu určitou, v trvání 6 let. Starosta nechal hlasovat o tom, zda využít
možnost danou zákonem a vyhlásit konkursní řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Veverské
Knínice v termínu do 30. dubna 2012.
Výsledek hlasování č. 14

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice doporučuje vyhlášení konkursního řízení na
funkci ředitele ZŠ a MŠ Veverské Knínice v termínu do 30. dubna 2012.

10. Žádosti o příspěvky obce
10.1 Žádost Gymnazijní společnosti Zastávka o příspěvek
Gymnazijní společnost Zastávka požádala o příspěvek na svoji činnost, spočívající v nákupu
studijních materiálů, odměňování žáků za výsledky v různých soutěžích, vydávání školního
časopisu apod. Gymnázium v Zastávce navštěvuje v tomto školním roce 11 žáků z naší
obce. Starosta po dohodě se zastupiteli navrhl dar ve výši 5 500,- Kč.

Výsledek hlasování č. 15

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje finanční dar Gymnazijní společnosti
Zastávka ve výši 5 500,- Kč.

10.2 Žádost o příspěvek na kroužek mažoretek v Říčanech
Občanské sdružení GLOTTIS Říčany požádalo o příspěvek na nákup obuvi a kostýmů pro
mažoretky. Kroužek navštěvuje 7 dětí z naší obce. Starosta po dohodě se zastupiteli navrhl
dar ve výši 3 500,- Kč.
Výsledek hlasování č. 16

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 16:
Zastupitelstvoo obce Veverské Knínice schvaluje finanční dar Občanskému sdružení
Glotis pro koužek mažoretek ve výši 3 500,- Kč.

10.3 Žádost Martiny Brychtové - M-Aerobik
Slečna Martina Brychtová požádala o příspěvek z rozpočtu obce na cestovné a pomůcky k
tréningu pro M-Aerobik, který navštěvuje 10 dětí z naší obce. Starosta po dohodě se
zastupiteli navrhl dar ve výši 5 000,- Kč.
Výsledek hlasování č. 17

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje finanční dar kroužku M-AEROBIK ve
výši 5 000,- Kč.

11. Různé
11.1. Sokolovna - bezplatný převod do majetku obce
Starosta sdělil, že proběhla již dvě jednání ve věci převodu sokolovny do majetku obce.
Zástupci Sokolské župy Jana Máchala navrhli obci bezplatný převod budovy do majetku na
dobu 20 let s tím, že po 20 letech by byla budova sokolovny vrácena zpět. Toto s sebou
nese velké riziko, že v případe ukončení činnosti Sokola Veverské Knínice by budova byla
vrácena Sokolské župě Jana Máchala v Brně bez ohledu na to, že do její opravy by obec
vložila nemalé prostředky. Tato varianta je pro obec nepřijatelná. Starosta přečetl text
prohlášení, které navrhl přijmout a zaslat Sokolské župě: „Zastupitelstvo obce Veverské
Knínice souhlasí s bezplatným převodem budovy místní sokolovny do majetku obce a
schvaluje její další užívání Sokolem Veverské Knínice pro sportovní aktivity, vrácení budovy

po 20 letech původnímu majiteli bez ohledu na vložené finanční prostředky je však pro obec
nepřijatelné.“ Následně nechal starosta o textu prohlášení hlasovat.

Výsledek hlasování č. 18

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice souhlasí s bezplatným převodem budovy místní
sokolovny do majetku obce a schvaluje její další užívání Sokolem Veverské Knínice
pro sportovní aktivity, vrácení budovy po 20 letech původnímu majiteli bez ohledu na
vložené finanční prostředky je však pro obec nepřijatelné.

11.2. Zpráva o bezpečnostní situaci obce
Starosta seznámil přítomné se Zprávou o bezpečností situaci obce Veverské Knínice za rok
2011, kterou zaslalo Obvodní oddělení policie Rosice.
Výsledek hlasování č. 19

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice bere na vědomí "Zprávu o bezpečnostní situaci
obce Veverské Knínice za rok 2011", předloženou OOP Rosice.

11.3. Dopis Katastrálnímu úřadu Brno-venkov
Starosta uvedl, že na minulém veřejném zasedání byli přítomní informováni, že se prozatím
nepodařilo vyřídit převod pozemků obce vedených na LV 1, které byly obsaženy v žádosti
zaslané v loňském roce na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Proto byla
zaslána další žádost o převod pozemků z LV 1. Jednalo se o pozemky v horní části obce,
které jsou klíčové z hlediska záměru dobudování splaškové sítě v ulici Javůrská a přilehlých
ulicích směrem k hasičce. Žádost byla zaslána na Katastrální úřad Brno-venkov, byla však
vrácena zpět s tím, že musí být dosaženo souhlasného prohlášení s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Žádost bude proto zaslána k dalšímu řízení na
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
12. Diskuze
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.

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, vždy by však měl být jen jeden koordinátor.
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.
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.
12.5. Paní Šancová upozornila na špatné osvětlení v obci.
Starosta k tomu sdělil, že jsou vytypovaná místa v obci, kde se bude osvětlení řešit
přednostně.
12.6. Písemný dotaz: Proč si maminky musí organizovat maškarní karneval, na co jsme volili
kulturní referenty?
Starosta k tomu sdělil, že tato záležitost byla již diskutována při odpovědi na připomínku paní
Dufkové.

Starosta poděkoval všem přítomným za účast na veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20,45 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočtová opatření č. 8/2011 a č. 9/2011
4) Usnesení o bezplatném převodu sokolovny do majetku obce
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