STAROSTA OBCE INFORMUJE
Připravujeme přístavbu mateřské školy
V posledních deseti letech je postupně zaznamenáván každoroční nárůst počtu
narozených dětí. V roce 2009 došlo k nejvýraznějšímu nárůstu, kdy jsme přivítali do
společenství naší obce již 14 občánků. Od tohoto roku je počet narozených dětí vcelku
vyrovnaný. Obec společně s vedením ZŠ a MŠ Moravské Knínice se maximálně snaží
reagovat na tento stav. Postupně bylo řešeno navýšení kapacity mateřské školy, kdy jsme
využili prostor v nově zrekonstruované budově základní školy. S minimálními náklady zde
vznikla druhá třída mateřské školy o počtu 15 dětí. S plynoucím časem děti dorůstají do
školního věku a letos již musíme řešit kapacitu základní školy. Rozhodnutí zastupitelstva
obce je jednoznačné. Musíme přistavit mateřskou školu. Zadáno bylo vypracování projektu
přístavby. Nový objekt bude propojen se stávající budovu. Projekt řeší kompletně celé
zázemí pro novou třídu včetně nové kuchyně.
V příštím školním roce 2016-2017 vzniknou v základní škole tři kmenové třídy.
V samostatné učebně se bude učit dvacet prvňáčků.
Po dohodě TJ Sokol Moravské Knínice bude otevřena od září t.r. druhá třída mateřské
školy v budově místní sokolovny. Předpokládáme, že další školní rok bude již v novém.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 13. zasedání, které se konalo dne 22.2.2016,
navýšení kapacity pro jednotlivé činnosti ZŠ a MŠ Moravské Knínice a zřízení nového
místa k výkonu činnosti mateřské školy. Veškeré změny budou zapsány v rejstříku škol a
školských zařízení Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Jak jsme hospodařili v roce 2015
Zůstatky na ZBÚ k 31.12.2015 u Komerční banky
Zůstatky na účtu ČNB k 31.12.2015
Příjmy:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
CELKEM

7.373.357,12 Kč
3.545.446,28 Kč

10.573.094,25 Kč
2.162.282,32 Kč
610,-- Kč
786.070,-- Kč
13.522.056,57 Kč

Obec Moravské Knínice přijala v roce 2009 úvěr od KB Brno venkov ve výši 8.000.000,Kč na investiční akci rekonstrukce budovy ZŠ. Úvěr bude splacený 31.12.2017.
Výdaje:
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje celkem
CELKEM
Kapitálové výdaje:
Tech.zhodnocení – pomník Kout 285 175,Polní cesty – Močidla,Batelov
622 694,Pozemek parc.1053 Mezihoří
7 700,-

9.502.223,54 Kč
4 827 034,-- Kč
14 329 257,54 Kč
Dešťová kanalizace
Přístavba MŠ
Veřejné osvětlení Číhadla

1 232 420,4 200,89 011,23

Chodník Kuřimská
Kontejnerové stání

2 403 104,77
57 729,-

Záloha inv.dotace SOKOL 100 000,Záloha inv.dotace MS Sychrov 25 000,-

Poskytnuté transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí v roce 2015 - transfery:
Město Kuřim – přestup. komise 1.000,- Město Kuřim – zabezp.požár. ochrany 20 000,Svazek VaK Tišnov - čl.příspěvek 8.400,- Mikroregion Kuřimka – čl.přísp.
8.940,SVOL . čl. poplatek
2.133,Neinvestiční dotace poskytnuté a vypořádané v r.2015:
SK Moravské Knínice
17.000,Skauti
21.500,Příspěvek PO ZŠ Moravské Knínice
1.033.000,U všech poskytnutých dotací byla provedena veřejnosprávní kontrola, nebyly zjištěny
nedostatky.
Investiční dotace poskytnuté v r.2015 (k vypořádání v roce 2016):
MS Sychrov – přípojka el.energ.
25 000,TJ Sokol – dlažba
100 000,Poskytnutá záloha na transfer v r.2015 (k vypořádání v roce 2016):
TJ Sokol Moravské Knínice
149 620,TJ Sokol rekonstrukce sokolovny
620 000,Náklady celkem

10.203 052,52

Výnosy celkem 12 834 008,75

Výsledek hospodaření 2.630 956,23 Kč

Výpis usnesení z 13. zasedání ZO dne 22.2.2016
o ZO bere na vědomí předložené zprávy o hospodaření v obecních lesích za IV.
čtvrtletí a rok 2015.
o ZO schvaluje navýšení kapacity - ZŠ a MŠ Moravské Knínice, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace – základní školy, z 55 žáků na 75 žáků na adrese Kuřimská
99, školní jídelny na adrese U Školky 210, ze 110 na 135 strávníků, školní jídelnyvýdejny na adrese Kuřimská 99, z 70 na 85 strávníků, školní družiny na adrese
Kuřimská 99, ze 25 na 45 dětí a zřízení dvou oddělení, zřízení nového místa výkonu
činnosti mateřské školy II. na adrese U Sokolovny 161, zřízení nového místa výkonu
činnosti pro školní jídelnu-výdejnu pro mateřskou školu II. na adrese U Sokolovny
161, zřízení nového místa výkonu činnosti pro základní školu na adrese U Sokolovny
161 jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice,
okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Kuřimská 99 v mimořádném termínu
k 1.9. 2016.
o ZO schvaluje podání žádostí o zápis výše uvedených změn v rejstříku škol a
školských zařízení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství a
pověřujete ředitelku ZŠ a MŠ Mgr. Hana Burianovou vyřízením všech žádostí.

o ZO schvaluje upřesňující plán na rekonstrukci budovy sokolovny s tím, že z rozpočtu
obce bude v roce 2016 uvolněna neinvestiční dotace ve výši 1.440 tis. Kč.
o ZO schvaluje pachtovní smlouvu na pronájem obecních pozemků ZD Moravské
Knínice. Roční pachtovné činí 12.020,- Kč
o ZO schvaluje smlouvu č.:1040008346/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s
o ZO schvaluje smlouvu č. 1030026694/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s
o ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM- 014330036223/001 o
zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.
o ZO schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví dešťové kanalizace
v lokalitě Na staré trati do majetku obce.
o ZO schvaluje Vnitřní směrnici pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 23.2.2016.

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ve čtvrtek 21. ledna 2016 proběhl zápis do
1. ročníku základní školy. K zápisu se
přihlásilo 22 dětí, rodiče dvou dětí požádali
o odklad školní docházky na příští rok. Do
první třídy tedy nastoupí 20 žáků. Protože
i v loňském roce byl silný ročník - máme
12 prvňáků, počet žáků v příštím školním
roce (61) převýší kapacitu školy, která je
55 žáků. Letos jsme zřídili pro prvňáčky
samostatnou třídu, naše málotřídní škola
je tedy trojtřídní. I na příští rok počítáme se
samostatnou třídou pro prvňáčky, dále se
budou spojovat II. třída: 2. a 3. ročník, III.
třída: 4. a 5. ročník. Proto budeme
potřebovat další prostory školy pro výuku.

Po dohodě s vedením Sokola Moravské
Knínice se Mateřská škola II. na rok
přesune do náhradních prostorů
do
sokolovny, jako to bylo s přesunem
základní školy v době rekonstrukce.
Během této doby by měla být dokončena
přístavba nové třídy mateřské školy tak,
aby celá mateřská škola byla umístěna na
ulici U Školky 210. Zde počítáme
s kapacitou
50 dětí. Nyní nás čeká
„papírové“ období, kdy musíme navýšit
kapacitu základní školy, školní družiny,
školní jídelny a školní jídelny - výdejny a
zřídit nové místo výkonu činnosti pro MŠ
II. spolu s další školní jídelnou - výdejnou.
To musíme stihnout do začátku nového
školního roku.

KONFERENCE TECHNICKÉ ŠKOLKY
Ve středu 17. února 2016 se konala konference „Technické mateřské školky“zkušenosti, výsledky a transformace do základních škol na Golfu – Kaskádě pod
záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a starosty města Kuřimi
Mgr. Ing. Draga Sukalovského. Naše mateřská škola II. se projektu Technických školek
účastnila na začátku od podzimu 2013. Postupně se děti naučily základní technické pojmy
- názvy nářadí a hlavně si je vyzkoušely v rukou a naučily se s nimi pod vedením pí. učitelek
pracovat. Nejdříve se seznámily, jak funguje kolo a odrážedlo. První úkol byl postavit

nákladní auto, potom se pustily „navíc“ do výroby traktoru, následovalo letadlo - házedlo,
výroba 2D a 3D modelů balónů. Ke každému úkolu doplnily paní učitelky výuku návštěvou
exkurze: dřevařská dílna, opravna aut v Moravských Knínicích, Zetor Brno, letiště
Medlánky, továrna na horkovzdušné balóny Kubíček v Brně.
Nyní rozjíždíme společně (mateřská škola a základní škola) projekt „Technické školky VLÁČEK“.
Zrušená železnice na trati Kuřim - Veverská Bítýška slaví letos hned dvě výročí. Uplynulo
105 let od první jízdy vláčku z Kuřimi do Veverské Bítýšky (16. 2. 2016) a 85 let od zrušení
této trati v roce 1936.
Chceme společně s dětmi v MŠ II. navrhnout a vyrobit 4 druhy lokomotivy a přidat
vagónky. Projekt doplníme vycházkou po trati, exkurzí do muzea železnic, podle návrhů
dětí a žáků nám studenti na SŠTE Olomoucká vytvoří technické výkresy a prohlédneme si
jejich
dílny.
Hotové výrobky - vláčky budeme prezentovat na známém pochodu po zrušené trati
železnice, který se uskuteční v sobotu 14. 5. 2016. Naše vystoupení doplníme opět
známou písničkou Vláček, která byla pro tuto trať složena. V Technických školkách chceme
pokračovat i další školní rok.
Naše mateřská škola byla vybrána mezi 5 mateřských škol, které měly svoji práci krátce
prezentovat ostatním účastníkům. Musím říct, že prezentace Technických
školek Moravské Knínice měla největší úspěch. Navázali jsme kontakt s Pedagogickou
fakultou v Brně s vedoucí katedry technické a informační výchovy, jejich studenti se
přijedou podívat k nám do MŠ na práci v technických školkách.

POZVÁNKY NA DALŠÍ AKCE ŠKOLY:
BAZÁREK 14. 3. 2016
Bazárek jarního a letního oblečení se koná v pondělí 14.3. 2016 od 15 h.
PAPÍROVÝ DEN 14. 3. 2016
Opět soutěžíme „Sbíráme s panem Popelou“ ve sběru starého papíru. Kontejner na odvoz
papíru bude přistaven ke škole na pondělí 14. 3. 2016 od rána. Odvážet se bude v úterý
dopoledne.
JARMARK 19. 3. 2016
Chcete se příjemně naladit na velikonoční svátky? Přijďte se podívat na vystoupení dětí
z obou tříd mateřské školy a žáků základní školy do sokolovny v sobotu 19.. března 2016
v 10.00 h. Prosíme tatínky, zda by nám pomohli před začátkem nachystat stoly a židle a
po skončení vystoupení a jarmarku zase uklidit. Děkujeme.
NOC S ANDERSENEM 1. 4. 2016
Tradiční čtenářské úkoly spojené s přespáním ve škole je připraveno na pátek 1. dubna
2016.

Knínická sokolovna opět ožila zpěvem, tancem a vůní zabíjačky!
V sobotu 20. února se uskutečnila již popáté soutěž tanečníků slováckého verbuňku
z Brněnska, přehlídka verbířů z jižní Moravy, košt pálenek s besedou u cimbálu a vepřové
hody.
V první části programu se představili verbíři z různých koutů jižní Moravy, ale především z
Moravských Knínic v rámci I. části regionálního kola soutěže O nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku dle stylu Hanáckého Slovácka. Účastníci bojovali o postup do
semifinále, které se každoročně koná v červnu na Mezinárodním folklorním festivalu ve
Strážnici. Odborná porota vybrala do semifinále Tomáše Houbala, Jana Lidmilu a jako
náhradníka Martina Kšicu z Moravských Knínic. Diváckou anketu vyhrál Jaromír Večeřa,
taktéž z Moravských Knínic. Návštěvníci zhlédli také verbuňk opravdových kapacit.
Představil se například trojnásobný vítěz na MFF Strážnice Stanislav Popela z Perné nebo
dvojnásobný Stárek Podluží Martin Vaculík z Dolních Bojanovic. Vítaným oživením se stalo
vystoupení nadaných dětských verbířů z Hanáckého Slovácka. Ani tentokrát nechyběla
vystoupení souboru Kyničan, mužáků a děvčat z Moravských Knínic, která doprovázela
Cimbálová muzika Kyničan. Verbířům ke zpěvu a tanci hrála Cimbálová muzika Vonica
z Krumvíře.
Na koštu pálenek se sešlo rekordních 30 vzorků. Pálenky hodnotila odborná komise v čele
s Tomášem Bravencem. Nejlepší hodnocení získala durancie Hynka Svídy.
Milovníci zabíjačky si pochutnali na zabijačkovém guláši, vepřových výpečcích, škvarcích
či chlebu se sádlem. O tyto pochutiny se postaral kolektiv z Knínického hostince. Zábava
trvala do pozdních nočních hodin pod taktovkou CM Kyničan.
Akce se těšila z pozornosti médií, natáčel zde štáb z Národního ústavu lidové kultury,
zajímal se o ni Český rozhlas nebo deník Rovnost. Organizátory mile překvapila hojná
účast místních a přespolních návštěvníků, dorazily téměř tři stovky příznivců folkloru a
pálenek.
Organizátoři děkují všem sponzorům a partnerům, bez jejichž podpory by akci nemohli
uskutečnit: Obec Moravské Knínice, TJ Sokol Moravské Knínice, Obchod U Helánů,
Vinotéka u Knoflíčků, Pavel Juračka, Auto-Skoupý s.r.o., Radim Kučera, Agrostyl spol.
s.r.o. Kuřim , Andrea Sadilová, Abev, Lemakor s.r.o., Prototypa a.s. Zvláštní poděkování
pak patří také těm, kteří dali svoji pálenku do koštu.
Děkujeme za vydařenou akci a těšíme se na viděnou na Markétských hodech nebo na
festivalu ve Strážnici, kam pojedeme podpořit naše borce.
za občanské sdružení Kyničan Monika Srncová a Ondřej Lidmila

Oprava sokolovny v roce 2015
Výbor TJ SOKOL Moravské Knínice naplánoval pro rok 2015 zahájení generální opravy
budovy sokolovny. Zastupitelstvo obce se s výborem Sokola dohodlo na vzájemné
spolupráci s tím, že Obec Moravské Knínice poskytla pro rok 2015 dotaci ve výši 620 tisíc
Kč. Sokolu navíc vyšla dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na opravu střechy a
komínů ve výši 110 tisíc Kč.
Ještě v zimě bylo provedeno zateplení stropu ve sklepě pod jevištěm. Tudy unikalo teplo
z jeviště.

Od jarních měsíců minulého roku byly organizovány členské brigády, především mužů.
Brigádníci oklepávali zvětralé omítky na budově a opravovali tzv. okapový chodník kolem
celé sokolovny tak, aby byly odváděna a odvětrávána zemní vlhkost.
V dubnu byla zahájena výměna oken ve velkém sále, v šatně u jeviště, na jevišti, v malém
sále a ve výčepu. Stará rozpadající se dřevěná kastlová okna byla vyměněna za plastová.
Také byly vyměněny plastové dveře – nouzový vchod, boční vstup do šatny u jeviště a
dveře ze sokolského dvora do chodby u pánských záchodů v přísálí. Staré dveře šly velice
ztěžka zavírat. Hlavně ty u vstupu do šatny. Několikrát se v zimě stalo, že dveře někdo
řádně nedovřel a zamrzla voda na záchodech u jeviště.
Opravena byla svítidla v malém sále a na půdě nad malým sálem. Odborná firma opravila
všechny komíny včetně oplechování. Byla opravena střecha nad šatnou u jeviště na
východní straně budovy, kam pravidelně při prudších deštích zatékalo.
Díky aktivitě žen, členek Sokola, které uklidily celou sokolovnu po výměně oken a dveří
mohly proběhnout letní Markétské hody. Na úklidu se podílela také řada mužů
z divadelního souboru i jiných oddílu jednoty. Divadelníci navíc uklízeli také divadelní kulisy
umístěné na půdě nad malým sálem.
Po hodech pokračovala oprava sokolovny. Byly vyměněny vnitřní dřevěné dveře od
nouzového vchodu, dveře na dámské a pánské WC v přísálí. Zateplovala se stěna budovy
ze západní strany – sokolský dvůr.
Díky veřejné sbírce „Opravme sokolovnu, srdce knínického dění“ byla zahájena koncem
roku 2015 oprava dámských toalet v přísálí. Celková oprava byla dokončena těsně před
obecním plesem v lednu.
V letošním roce má výbor Sokola naplánovánu kompletní rekonstrukci střechy nad
budovou. Výběrové řízení na firmu, která bude tyto práce zajišťovat již proběhlo. Práce
budou zahájeny hned, jak se rozjaří. Je počítáno opět s finanční podporou Obce Moravské
Knínice.
Výbor Sokola poslal žádost o dotaci na opravu střechy také na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Máme zažádáno o 500 tisíc Kč.
Další žádost o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje znějící na částku 150 tisíc korun
bude zaslána v nejbližších dnech.
Děkujeme tímto Zastupitelstvu obce Moravské Knínice za rozhodnutí, přispět svými
dotacemi k opravě naší sokolovny. Sokolovna má zásadní význam nejen pro Tělocvičnou
jednotu, ale také pro celou obec. Je jedinou budovou vhodnou ke shromažďování většího
počtu lidí, a tedy ke konání kulturních, sportovních a společenských akcí.
Zvláštní poděkování patří všem těm, kteří svou prací přispěli v loňském roce
k zvelebení naší sokolovny. Velkou zásluhu za hladký průběh všech stavebních
prací má především Ing. Josef Simetinger, a také Jiří Hanák. Díky!!
-tj-

Valná hromada TJ SOKOL
TJ SOKOL MORAVSKÉ KNÍNICE zve své členy a příznivce na valnou hromadu ve
čtvrtek 31.3.2016 v 18:00 hodin v sokolovně
Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise
3. Plnění usnesení z minulé Valné hromady
4. Zpráva o činnosti výboru a jednoty v roce 2015
5. Zpráva o sportovní činnosti TJ za rok 2015
6. Zpráva náčelnictva
7. Zpráva o hospodaření
8. Zpráva kontrolní komise
9. Plán práce na rok 2016
10.
Rozpočet na rok 2016
11.
Zpráva mandátové komise
12.

Volba starosty a jednotlivých členů výboru a volba členů kontrolní komise jednoty

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Odsouhlasení delegátů na valnou hromadu župy Pernštejnské
Odsouhlasení statutárních zástupců jednoty
Odsouhlasení člena předsednictva župy Pernštejnské za naši jednotu
Rozprava
Usnesení
Závěr

BADIBOJ 2016
TJ SOKOL Moravské Knínice pořádá v neděli 20. března 2016 velikonoční turnaj v
badmintonu pro žákyně a žáky Sokolské župy Pernštejnské 10. ročník BADIBOJ
Registrace podle kategorie:
7 - 10 let: 8:00 - 8:30
11 – 15 let: 12:30 - 13:00
Závazné přihlášky posílejte do 13.3.2016 na:
email: ivos.hledik@email.cz
tel.: 604 462 245
startovné : 50,- Kč Drobné občerstvení zajištěno

17. ročník MIŇON CUP
Víkend 26. – 27. března 2016 bude v 8:00 hodin místní sokolovna patřit oddílu badmintonu
při TJ SOKOL Moravské Knínice. Letos proběhne již 17. ročník velikonočního turnaje
neregistrovaných hráčů badmintonu v disciplíně dvouhra mužů a žen. Nasazení do
skupin určí hlavní pořadatel vzhledem k výkonnosti. Občerstvení zajištěno. Přihlášky do
21.3.2016 na tel: 604 193 650 nebo na
e-mail: pleskac.ladislav@seznam.cz

Jarní rovnodennost
Jev nazývaný jarní rovnodennost znamená začátek astronomického jara a nastane letos
20. března 2016 v 5:30 hodin (SELČ). Slunce vstupuje do znamení Berana. V den
rovnodennosti Slunce vyjde skutečně na východě a zapadne přesně na západě. Na
severním pólu Slunce vyjde – začíná polární den. Na jižním pólu Slunce zapadne – začíná
polární noc
Změna času
Letní čas 2016 začíná v neděli 27. března 2016 - ve dvě hodiny po půlnoci si posuneme
ručičky hodin na hodinu třetí.

Děti, nezapomeňte ani letos na „hrkání“
Křesťané slaví ve čtvrtek první ze čtyř svátečních dnů Velikonoc, který je známý jako
Zelený čtvrtek, den poslední večeře Páně. V tento den umlknou všechny zvony, neboť
"odletěly do Říma", opět se rozezní až na Bílou sobotu. Věřící si v tento den připomínají
poslední večeři Ježíše s apoštoly. Kristus při ní s apoštoly dlouho rozmlouval a sdělil jim,
že v pátek bude ukřižovaný, a pak vstane z mrtvých. Dal jim pokyny pro jejich budoucí
působení a ustanovil hlavní křesťanskou bohoslužbu, která se koná dodnes.
„Hrkání“ by mělo probíhat v pravidelných šestihodinových intervalech:
Čtvrtek

24. března 2016

večer

18:00

Pátek

25. března 2016

ráno

06:00

Pátek

25. března 2016

poledne

12:00

Pátek

25. března 2016

večer

18:00

Sobota

26. března 2016

ráno

06:00

Sobota

26. března 2016

poledne

12:00

Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny od čtvrtka 17. 3. 2016 do
pátku 18. 3. 2016 pod Obecním úřadem v Moravských Knínicích
Velkoobjemový odpad: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové
krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, drátěné sklo, keramiku, porcelán, zrcadla,
novodur. Do kontejnerů na velkoobjemový odpad nepatří: nefunkční sporáky, ohřívače
vody, pračky a ostatní objemné elektrospotřebiče, stavební suť, zemina, kameny, žhavé a
výbušné látky, látky žíravé, uhynulá zvířata. Elektrospotřebiče můžete přinést, ale neházet
do kontejneru. Popř. je nechte až na sběr železného šrotu.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu bude proveden v pátek 18. 3. 2016 od 16 do 17
hodin pod Obecním úřadem v Moravských Knínicích.

Nebezpečný odpad: léky, zbytky barev, olejů, kyselin, zásad, jiných chemikálií a nádoby
jimi znečištěné, zbytky stolního oleje z kuchyně, zářivky a výbojky, akumulátory,
galvanické články (baterie), pneumatiky pouze bez disků, elektrospotřebiče (chladničky
a mrazničky, televizory, počítače, monitory, notebooky, rádia, mikrovlnné trouby).

Odečet stavu elektroměrů
Pracovníci firmy E.ON budou v naší obci provádět odečty stavů elektroměrů od úterý 1.3.
do úterý 8.3.2016. Odečet se týká všech dodavatelů elektrické energie. Kdo nebude
v tomto termínu doma, nechte lístek se stavem elektroměru na viditelném místě u vchodu
do domu. Kontakt na pracovnici E.ONu, která bude obec obcházet: Radoslava Machová
tel: 736 247 804, radoslava.machova@seznam.cz

Odečet stavu vodoměrů
Pracovníci Vodárenské a.s. budou v naší obci provádět odečet stavů vodoměrů od 7.3. do
15.3.2016. Kdo nebude v tyto dny doma. Dejte lístek se stavem vodoměru na viditelné
místo u vchodu do domu. Kontakt na pracovnici Vodárenské a.s., která bude obec
obcházet: Marcela Jakešová, tel: 603 555 296.

CO MŮŽETE NA OBECNÍM ÚŘADĚ V MORAVSKÝCH KNÍNICÍCH VYŘÍDIT
Vidimace a legalizace
Podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu a podle vyhlášky č. 26/2006 Sb., provádějí pracovnice kanceláře
obecního úřadu vidimaci (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) a legalizaci
(ověřování pravosti podpisu). Žadatel o ověření podpisu musí přijít osobně a předložit
platný občanský průkaz popř. jiný osobní doklad.
V případě, že je občan imobilní, nemůže se dostavit na obecní úřad, pracovnice obecního
úřadu mohou ověřit podpis v místě bydliště občana obce.
Správní poplatek
legalizace ....... 30,--Kč za 1 ověřovaný podpis
vidimace ......... 30,--Kč za 1 ověřovanou stranu

Výpisy z Czech POINT






Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z rejstříku trestů právnické
osoby















Přijetí podání podle živnostenského
zákona § 72
Žádost o výpis nebo opis z rejstříku
trestů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Vydání ověřeného výstupu ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Podání do registru účastníků
provozu modulu autovraků ISOH
Výpis z insolvenčního rejstříku
Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů
Centrální úložiště ověřovacích
doložek
Úschovna systému Czech POINT
CzechPOINT@office
Základní registry
Výpis z Veřejných rejstříků

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE NA TOMTO ČÍSLE PODÍLELI.
Zpravodaj vydává Obec Moravské Knínice * ÚNOR 2016 * Ročník 24 * Vychází 1x měsíčně * cena
ZDARMA * náklad 320 ks * Zpracování příspěvků: mkninice@volny.cz Zpravodaj také na
www.moravskekninice.cz. Redakce si vyhrazuje právo podle potřeby krátit příspěvky, popř. upravit
rozměr článku nebo fotky.
Uzávěrka listu BŘEZEN 2016 do 21.3.2016.

