Starosta obce informuje
Výpis z 31. zasedání ZO konaného dne 29.9.2014









ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě s Kaskáda Home, s.r.o k obecní parcele č. 4706
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM014330029268/001 s E.ON ČR, s.r.o
ZO schvaluje Přílohu č. 2 ke smlouvě č. S/0200415/31300036/06
uzavřené se společností AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o. Veškeré
ceny za svoz a likvidací odpadů zůstávají na úrovni roku 2014. Účinnost
tohoto dodatku je od 1.1.2015.
ZO nesouhlasí s vybudováním oplocení pozemku parc. č. 4382.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014 – viz samostatná příloha.
ZO bere na vědomí zhodnocení volebního programu přednesené
starostou obce.
ZO bere na vědomí informace starosty obce o finanční situaci a další
aktuální informace.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 10. a 11.10.2014
Počet voličů ve stálém seznamu
Počet vydaných volebních obálek
Počet odevzdaných volebních obálek
Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků
Počet platných hlasů celkem

Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

703
383
383
378
2283

Počet hlasů
abs.

v%

Pořadí
zvolení
Mandát
/náhradníka

1

Kšica František

303

13,53

1

2

Veselý Milan MVDr.

221

9,87

5

3

Řehoř Libor Ing.

287

12,82

4

4

Špaček Zdeněk Ing.

296

13,22

3

5

Koláčková Ivana MVDr. Ph.D.

298

13,31

2

6

Kaláb Pavel

243

10,85

6

7

Bém Miloslav

242

10,81

7

8

Pleskač Miroslav

168

7,50

1

9

Helan Jiří

180

8,04

2

*
*
*
*
*
*
*
-

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva obce Moravské Knínice
Obecní úřad v Moravských Knínicích v souladu s ustanovením § 93 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání
ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice, svolaného
dosavadním starostou obce Františkem Kšicou v souladu s § 91 odst. 1 zákona
o obcích.
Místo konání:
Obec Moravské Knínice – víceúčelový sál základní školy
Doba konání:
3.11.2014 v 18:00 hod.
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.
Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.,nabízí seniorům
a tělesně postiženým občanům:
- sociálně aktivizační služby – přednášky, výlety, výtvarnou činnost, rekondiční
pobyty
→ výlety po Brně a okolí, společné návštěvy kulturních akcí a divadla,
přednášky na zdravotní a sociální téma, výrobu různých dekorací a učení se
různým výtvarným technikám, …
- půjčování kompenzačních pomůcek → invalidních vozíků, lůžek, toaletních
židlí, antidekubitních podložek, …
- sociální poradenství → zprostředkování navazujících služeb, poradenství
v sociálních systémech, v oblasti psychologie a vzdělávání, pomoc při vyřizování
běžných záležitostí atd.
- pomoc při hledání zaměstnání → rekvalifikace, kurzy, přednášky, kontakt se
zaměstnavateli, pomoc při vytváření životopisu, nácvik pracovních dovedností,
přístup k PC za účelem hledání zaměstnání či nácviku práce, …
Veškeré služby STP v ČR, o.s. Brno venkov jsou bezplatné.
Kontakt: STP v ČR, o.s. Brno venkov, Obilní trh 526/11
tel: 532 238 451, 724 092 941 – p. Mikulicová,
email: svaztpbrno.venkov@seznam.cz

Pranostiky na měsíc listopad
Teplý říjen - studený listopad.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Studený listopad - zelený leden.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
Jaký listopad, takový březen.

Jednotlivé dny
1. Den Všech svatých je poslední, který léto zahání.
1. Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martině zima; je-li zima o Všech svatých,
bývá o Martině léto.
1. Utni z buku třísku: je-li suchá, bude zima tuhá; je-li však vlhká, bude zima
mokrá.
2. Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
8. Na Bohumíra příroda k spánku se ubírá.
9. Svatý Teodor - mrazy lezou z hor.
11. Půjde-li hus o Martině přes led, bude se ještě dlouho koupati.
11. Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude.
11. O Martině po ledu, o vánocích po blátě.
11. Martin a Kateřina na blátě, vánoce na ledě.
11. Jsou-li na Martina mračna, zima je levná, jestli je noc jasná, zima je mastná.
16. Na svatého Otmara nevidět komára.
19. Svatá Alžběta se sněhem přilétá.
21. Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu
chystá.
22. Svatá Cecilie sněhem pole kryje.
23. Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr (22.2.) ji ucezuje.
25. Kateřina na ledě, vánoce na blátě.
25. Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí.
25. Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
25 Jaké počasí na Kateřinu, takové v příštím lednu.
30. Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.
30. Na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje.
30. Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vodu: přeplyne-li, bude mokrý rok
zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý rok.
30. Svatý Ondřej tichý, nebude len lichý.
30. Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.

Starci na chmelu
O svatováclavském víkendu 2014 odehráli kníničtí ochotníci představení
nejstaršího a jednoho z nejslavnějších českých filmových muzikálů, který
shodou okolností oslavil půlstoletí od doby svého vzniku. Porodní bolesti hry
trvaly tentokrát déle, než se předpokládalo, avšak výsledek stál opět za to.
Protože šlo o asistovanou reprodukci, rodičů bylo v případě tohoto
potomka více. Laskavou, trpělivou i kriticky spravedlivou maminkou byla
Zuzana Králíková, která se ujala režie i hudebního nastudování
muzikálových šlágrů. Tatínci byli dva - Tomáš Borek jako vedoucí
doprovodné kapely, bez níž by to tedy opravdu nešlo, a nepostradatelný
Jiří Hanák, který bravurně zvládl scénografii představení, jež od nápadu
dovedl vlastníma rukama k realitě. Pod vedením velmi dobře připravené
režisérky tak vzniklo hudebně i scénicky velmi náročné představení.
Výborně bylo využito prostorových možností sokolovny, takže se hrálo na i
pod jevištěm, na stylizované půdě, která pod sebou skrývala výborné
muzikanty (T. Borka, M. Pleskačovou, J. Rašovského a V. Svídu), dokonce
i v oknech loutkového sálu. Velkou zásluhu na celkovém výsledku
představení měli zvukař T. Večeřa a osvětlovač P. Hanák. Trojici ústředních
hrdinů tvořili představení od představení lepší Tereza Hanáková, která jako
by z oka vypadla filmové Hance, v roli Filipa Ondřej Lidmila, přesvědčivý
svým nesocialistickým individualismem a téměř pucholtovskou dikcí,
a typově přesný kariérista Jana Lidmily v roli Honzy. Třídní profesorku si
s chutí zahrála Z. Králíková. J. Hanák ve svém předsedovi osvědčil svoji
jevištní přirozenost a komediální talent, v roli jeho ženy mu výborně
sekundovala Veronika Večeřová. Představením v ústředním hudebním
motivu provázela ostřílená dvojice Honzových nohsledů Martin Kšica a
Marek Cibulka. V nejznámějších hitech muzikálu diváky pobavily a někdy i
rozezpívaly roztomilé středoškolačky V. Krčmová, J. Hledíková, J. Helanová,
A. Kosíková, M. Srncová a E. Špačková. Na choreografii jednotlivých
tanečních výstupů se podílela L. Kokotková Buryanová. V epizodních
rolích se představili Z. Večeřová a I. Kahleová, Z. a L. Špačkovi.
Máme radost, že i tentokrát si diváci našli čas na toto poslední knínické
divadelní dítě. Pro starší generaci mohlo být vzpomínkou na filmovou verzi
muzikálu, nadčasové melodie i dobu chmelových brigád, úderníků a
drdolů. A většina (alespoň podle reakce publika) ocenila nadšení
ochotníků a jejich herecké i pěvecké výkony. Tak či onak kníničtí
divadelníci opět potvrdili svůj dosavadní standard.
-lš-

4. výšlap turistického oddílu
Turistický oddíl při TJ SOKOL Moravské Knínice uspořádal v letošním roce
čtyři turistické výšlapy. 16. března kolem zeleného stolu do Jinačovic, 20.
dubna do Křtin, 8. května s župou Pernštejnskou na Pernštejn. V neděli 19.
října členky oddílu vyrazily na trasu Hradčany, rozhledna na Klucanině,
Květnice, Tišnov. Srdečně zveme na další turistické akce.
Foto z každé akce na webu www.moravskekninice.cz/sokolmkninice

Pomoc při údržbě obecního majetku
O letošních prázdninách byl katastr obce Moravské Knínice již podruhé
místem pořádání Salesiánského dětského tábora. Přesto, že letos počasí moc
nepřálo, byli účastníci tábora v bývalém areálu vojenské střelnice moc spokojení.
Jako projev vděčnosti za poskytnuté místo nabídli vedoucí tábora obci pomoc při
údržbě obecního majetku. Během táborového pobytu se denně pohybovali
v Batelově, a tak přišli s nápadem, že by obnovili nátěry na Polákové boudě. Tuto
iniciativu jsme samozřejmě uvítali a neprodleně jsme připravili potřebné vybavení
k obroušení starých nátěrů a dodali kvalitní nátěrovou hmotu. Takto připravená
akce proběhla ve volebním týdnu. Brigádníci si dost mákli, neboť museli ještě
navíc bojovat se sršni, kteří se uhnízdili ve střeše boudy, ale přesto jistě budou
na víkend strávený v knínickém Batelově rádi vzpomínat. Na titulní straně
Zpravodaje je foto z úspěšně zabezpečeně akce.

PODZIMNÍ SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
se uskuteční v sobotu 1.11.2014 od 8:00 hodin. Staré železo dejte na ulici před
své domy teprve v sobotu ráno, aby v noci nedošlo k jeho zcizení. Železný šrot
budou sbírat členové souboru Kyničan a bude ihned odvážen firmou REMET,
s.r.o. do kovošrotu. Výtěžek z prodeje starého železa bude použit na pořádání
kulturních akcí v obci. Děkujeme

ROK V RADOSTI, aneb od adventu do adventu
Dobročinný koncert na pomoc lidem bez domova. SCHOLA ECUMENICA
KOSTELLOWA – ekumenický pěvecký sbor z Brna a blízkého i dalekého okolí.
7.11.2014 19:00 Brno-Židenice kostel ČCE Jílkov 74
8.11.2014 19:00 Moravské knínice, kostel sv. Markéty
9.11.2014 18:00 Brno_jezuité, kostel Nanebevzetí Panny Marie

POZVÁNKA NA MARTINSKÉ KROJOVANÉ HODY
Kyničan o.s. a obec Moravské Knínice Vás zvou na MARTINSKÉ HODY,
které se budou konat v sobotu 15. 11.2014. Odpoledne budou krojovaní
zvát na hody a ve 20 hodin bude v místní sokolovně zahájena sobotní
hodová zábava. Krojovaní zde zatančí mj. Moravskou besedu. Hrát
bude DH LÁCARANKA z Kobylí
V neděli 16.11.2014 slavíme DEN OBCE. V 11 hodin bude v místním
kostele sv. Markéty hodová mše svatá, ve 14 hodin průvod s koňmi (od
starosty obce, se zastavením v Koutě). V 15 hodin v sokolovně
proběhne letošní Vítání občánků, a pak bude následovat hodová zábava
u cimbálu. Zahraje CM BURČÁCI z Míkovic
www.kynican.cz
www.moravskekninice.cz

VELKÁ ŘÍJNOVÁ OLDIES PÁRTY V LISTOPADU
29. listopadu 2014 od 20:00 do rána v Knínickém hostinci, vstupné 30,-Kč. Možná
přijde i MAJDALENKA, APOLENKA S VERONIKOU, ale určitě Magdalena
s organizačním kolektivem. Nejlepší CZ retro vypalovačky od 22:00.
Srdečně zveme!!

1. SKAUTSKÝ ODDÍL MORAVSKÉ KNÍNICE
Poděkování
Začátkem října proběhla sbírková akce „Postavme školu v Africe“.
Díky za pomoc, realizaci, podporu a hlavně vaši štědrost. Podařilo se
vybrat 5.603 Kč.
Nováčci v oddíle
Během zahajovacího ohně jsme také letos přivítali nejmladší nováčky,
tentokrát v Černé šestce.
Celkem má náš oddíl již 53 členů. 
Výpomoc
Družina Orlů se zapojila během schůzky do úklidu prostranství před
sokolovnou.
Letní tábor
Letošní skautský tábor se uskuteční v termínu 8. – 16. 8. 2015
opět na tábořišti v Uhřínově. Pamatujte na to, až si budete plánovat letní
dovolené

ZÁKLADNÍ REGISTRY JEDOU NAPLNO!
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?
Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které
zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě
zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou
automaticky. Následujícím textem nás provede Jan Novák.
První krok – místně příslušný obecní úřad.
Jan Novák se přestěhoval. Jeho první zastávkou je obecní úřad v místě nového
trvalého pobytu. Vyplní tam a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu.
Předloží platný občanský průkaz a doklad, který ho opravňuje užívat byt nebo
dům (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu, nájemní smlouvu) anebo
úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (např. majitele nemovitosti)
o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a opět doklad, který to
dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí). Úředně ověřené potvrzení se
nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím
tiskopisu přímo na úřadu a předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu.
Katastrální úřad

Na katastrální úřad nemusí Jan Novák nic oznamovat. Data si tento úřad
aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy je možné ověřit na veřejném
portále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci „Nahlížení do
katastru nemovitostí“ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
Zdravotní pojišťovna.
I když jsou k základním registrům připojeny všechny tuzemské zdravotní
pojišťovny, stále však platí pro Jana Nováka oznamovací povinnost dle zákona o
veřejném zdravotním pojištění. Musí tedy do 30 dnů od přestěhování tuto změnu
své pojišťovně oznámit bez ohledu na to, zda pojišťovna provede změnu sama.
Finanční úřad
Všechny finanční úřady jsou k základním registrům napojeny. Dejte ale pozor na
to, že finanční úřady rozlišují, zda v daňovém řízení je daňový subjekt (v našem
případě Jan Novák) registrován či nikoliv. Pokud Jan Novák není registrován,
postupuje finanční úřad podle daňového řádu. Tedy původně místně příslušný
finanční úřad zašle Janu Novákovi oznámení o změně místní příslušnosti (uvede,
u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude uložen jeho
daňový spis). Pokud se však jedná o registrovaný daňový subjekt, vydá finanční
úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem,
tedy dnem výslovně uvedeným v tomto rozhodnutí, přechází místní příslušnost
na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu.
Řidičský průkaz
Pokud Jan Novák mění adresu trvalého pobytu v rámci jedné obce, nemá
povinnost tuto změnu oznamovat.
Jestli se však Jan Novák stěhuje z jedné obce do druhé (v praxi častější případ),
musí tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů na příslušném obecním úřadu
obce s rozšířenou působností tam, kam se přestěhoval. Za změnu údajů v
řidičském průkaze zaplatí správní poplatek ve výši padesáti korun.
Registr vozidel
Jestli Jan Novák vlastní automobil, bude ho čekat také cesta na registr vozidel a
v případě stěhování do jiného kraje i výměna registračních značek. Změnu je
potřeba nahlásit nejpozději do 10 pracovních dnů od doby změny adresy trvalého
pobytu. Na správní poplatek si opět přichystá padesát korun. Následně bude
vydáno nové osvědčení o registraci vozidla.
Při stěhování na území jiného kraje obdrží i nové registrační značky s danou
krajskou příslušností. Správní poplatky činí 100 Kč (50 Kč za změnu pobytu a 50
Kč za změnu registrační značky). Samotné vydání registračních značek je pak
zdarma.
Úřad práce.
V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek; přídavek na dítě;
příspěvek na bydlení; porodné; pohřebné; dávky pěstounské péče; dávky pro
osoby se zdravotním postižením atd.) získávají úřady práce údaje automaticky –
vše si zkontrolují a evidují sami.
Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmotné nouzi; podporu v
nezaměstnanosti apod.), tam má z technických důvodů Jan Novák povinnost
nahlásit změnu příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce.
Živnostenský úřad.
Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, pokud podniká, žádnou změnu hlásit.
Správnost nové adresy si může Jan Novák ověřit na veřejném portálu

Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky – http://www.rzp.cz/cgibin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND.
Česká správa sociálního zabezpečení.
V případě, že Jan Novák pobírá důchod, musí změnu nahlásit sám. Způsob
hlášení změny u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. zda v
hotovosti na pobočce pošty nebo na účet u peněžního ústavu.
1. Jan Novák pobírá důchod na poště - pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí
důchod prostřednictvím pošty, změnu nahlásí na kterékoli poště, která převede
výplatu důchodu na poštu v novém místě trvalého pobytu a následně změnu
adresy ohlásí ČSSZ.
2. Jan Novák pobírá důchod na účet u banky - změnu musí Jan Novák nahlásit
sám – třeba formou vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž uvede svoje
rodné číslo a novou adresu trvalého pobytu. Ten musí poslat na adresu ČSSZ,
Křížová 25, Praha 5, 225 08. Je možné však také použít formulář, který je k
dispozici na webových stránkách ČSSZ a také na okresních správách sociálního
zabezpečení. Oznámení o změně je možné poslat též v elektronické podobě
podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny:
posta@cssz.cz nebo datovou zprávou přes informační systém datových schránek
do datové schránky ČSSZ: ID 49kaiq3.
Jestli Jan Novák pobírá důchod a bydlí v cizině, musí oznámit změnu adresy
buďto písemnou formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který zašle na výše
uvedenou adresu ČSSZ (s tím, že do adresy připíše Oddělení výplat důchodů v
oblasti mezinárodních důchodových agend), nebo na výše uvedený e-mail či
datovou schránku.
Další instituce, kam Jan Novák musí zatím změnu trvalého pobytu hlásit.
Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat především nestátním (komerčním)
subjektům.
Jde především o: banky (či jiné finanční společnosti, kde má Jan Novák např.
úvěr), dodavatele elektrické energie, plynárny, komerční pojišťovny, u kterých má
pojistku, ošetřujícího lékaře, zubaře, zaměstnavatele či školu, poštu (v případě
SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků), telefonního operátora, atd.

