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STAROSTA OBCE INFORMUJE
Výpis usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice
konaného dne 6. 2. 2017
o ZO bere na vědomí zprávy obecního lesního Víta Helána o hospodaření v obecních
lesích v roce 2016 a plán těžby v obecních lesích pro rok 2017.
o ZO schvaluje zadávací dokumentaci na stavbu „Extravilán M. Knínice – Střelnice U
Dubu“.
o ZO schvaluje hodnotící komisi pro výběr zhotovitele na stavbu„Extravilán Moravské
Knínice – Střelnice U Dubu“ ve složení: František Kšica, MVDr. Ivana Koláčková Ph.D,
MVDr. Milan Veselý. Náhradníci: Miloslav Bém, Ing. Zdeněk Špaček, Pavel Kaláb
o ZO bere na vědomí informaci o předložených žádostech o finanční podporu k čerpání
z rozpočtu obce v roce 2017. Současně ukládá Finančnímu výboru posoudit jednotlivé
žádosti a předložit ZO návrh na uvolnění finančních prostředků.
Termín: 20.2.2017
o ZO požaduje doplnění předložené nabídky o Smlouvu o dílo na vyhotovení práce na
téma „Historie a vývoj osídlení obce Moravské Knínice“ historika pana Jaroslava
Sadílka včetně upřesnění rozsahu díla.
o ZO podporuje stanovisko města Kuřim k návrhu zadání Územní studie nadřazené
dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 vyjádřené v dopise č.j.: MK/2124/17/OI
adresovaném Krajskému úřadu JMK, OÚPSŘ, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.
o ZO Moravské Knínice požaduje doplnit v bodě 4. Požadavky na obsah územní studie
bod a) další odrážku s textem: Prověřit potřebnost obchvatu obce Moravské Knínice v
návaznosti na řešení dálnice D 43 ve variantě Bystrcké.
o ZO schvaluje navržený postup při restaurování dřevěné sochy sv. Jana Nepomuckého
dle návrhu MgA. Bohdana Jeřábka.

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice konaného
dne 20. 2. 2017
o ZO schvaluje firmu Ing. František Zábojník, Zahradní architektura, Jeřabinova 1424
768 61 Bystřice pod Hostýnem jako zhotovitele na stavbu „Extravilán Moravské
Knínice – Střelnice U Dubu“.
o ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Ing. František Zábojník, Zahradní architektura,
Jeřabinova 1424 768 61 Bystřice pod Hostýnem na stavbu „Extravilán Moravské
Knínice – Střelnice U Dubu“. Nabídková cena vč. DPH činí 436.762,- Kč
o ZO bere na vědomí informace o přípravě návrhu rozpočtu obce Moravské Knínice na
rok 2017.
o ZO schvaluje v souladu s odst. 4 Vnitřní směrnice pro evidenci a zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu fi ELQA s.r.o., Blanenská 1856, Kuřim k provedení přípravy
pro kabelové vedení veřejného osvětlení, MR a TKR v ulici Zahrady. Celkové náklady
nepřekročí 165.000,-Kč
o ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Moravské Knínice
o ZO schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na obecním pozemku parc. č. 826/1 s
tím, že po dokončení stavby bude zaměřeno skutečné provedení a bude vypracován
geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatky vybírané obecním úřadem v roce 2017
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Může však být zaplacen ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. a do 30. 6.
příslušného kalendářního roku.
Domácnostem, které mají každoročně problémy se zaplacením poplatku, vychází
obecní úřad vstříc. Mohou poplatek zaplatit v měsíčních splátkách, a to do termínu 30.6.
Poplatek za svoz odpadů……………………..... 550,-Kč/osobu/rok
Platba bezhotovostním převodem na účet obce č.ú. 14322641/ kód banky 0100. Variabilní
symbol číslo popisné. V platbě je nutné uvést zprávu pro příjemce – svoz odpadů +
příjmení plátce + počet osob, za které je placeno. Nebo platba v hotovosti na obecním
úřadě.
Poplatek za televizní kabelový rozvod ……. 500,-Kč/přípojku/rok
Lze zaplatit pouze v hotovosti na obecním úřadě. Vybíráme pro provozovatele společnost
3C, s. r. o. Brno.
Poplatek ze psa ……………………………….
60,-Kč/1 pes (senioři 30,-/1 pes)
Platba bezhotovostním převodem na účet obce č.ú. 14322641/ kód banky 0100. Variabilní
symbol číslo popisné. V platbě je nutné uvést zprávu pro příjemce – poplatek ze psa +
příjmení plátce + počet psů, za které je placeno. Lze zaplatit také v hotovosti na
obecním úřadě.

TELEVIZNÍ KABELOVÝ ROZVOD
Firma 3C spol. s. r. o upozorňuje občany, uživatele TKR v obci, aby si znovu naladili
programy na svých televizorech. Do digitálního příjmu byly nainstalovány STV 1, STV 2,
NOE a místní vysílání.
Digitální programy, které na svých televizorech naladíte: ČT1, ČT2, ČT 4, ČT24, ČTD/ art,
NOVA, NOVA CINEMA, NOVA 2, NOVA Action, NOVA Gold, PRIMA Family,, PRIMA
COOL, PRIMA Love, PRIMA ZOOM, PRIMA MAX, PRIMA comedy central, JOJ Family,
BARRANDOV, BARRANDOV kino, BARRANDOV plus, RTL, RTL2, Super RTL,
EUROSPORT, EURONEWS, ÓČKO, ÓČKO GOLD, TV ŠLÁGR, TV Mňau, BTV (Brněnská
TV), REBEL, RELAX, NOE, STV1, STV2, MÍSTNÍ INFOKANÁL OBECNÍHO ÚŘADU a
rozhlasové stanice.
Slovenské programy Markíza, JOJ a JOJ plus již nejsou volně dostupné, staly se programy
placenými, proto již nebudou v nabídce knínické TKR.
Dále účastníci přijímají také některé stanice ANALOGOVĚ: ČT1, ČT4 sport, NOVA,
PRIMA Family, NOE, MÍSTNÍ INFOKANÁL OBECNÍHO ÚŘADU.
Upozorňujeme uživatele TKR, kteří přijímají televizní signál analogově, že toto
vysílání v nejbližší době skončí. Společnost 3C již analogové vysílání nebude
podporovat a ukončí jej nejpozději do konce roku 2017. Uživatelé TKR, kteří doposud
přijímají analogové vysílání, mohou svoje televizní přijímače doplnit o septobox,
který umožní přijímat digitální vysílání.
Při jakýchkoliv problémech s "kabelovkou" (stížnosti, objednávky, dotazy) se obracejte
přímo na provozovatele firmu 3C spol. s. r. o., tel. 605 447 552.
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ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
Jezdecký kroužek
Jezdecká stáj Hobby Lindt
pořádá
jarní
jezdecký
kroužek
 pro děti od 6-ti let,
 každý čtvrtek od 6. 4. 2017 do 25. 5. 2017
(kromě 13. 4.)
 cena 120 Kč za 1 lekci,
 v čase 16:30 – 18:00 hod.
Více informací helanovahana@seznam.cz ,
Facebook, nebo tel. 728031777.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR "VŠE O KONÍCH"
Srdečně zveme děti z Moravských Knínic ve věku 6 – 18 let na jezdecký výcvik a činnost
kolem koní, v termínech
I. 10. 7. – 14. 7. 2017
a
II. 24. 7. – 28. 7. 2017
v areálu bývalé vojenské střelnice v čase 8 – 16 hod.
V ceně 2700,- Kč je zahrnut odborný jezdecký výcvik,
vyjížďky do přírody, zacházení a péče o koně, teoretická
výuka, dopolední i odpolední svačina, oběd, celodenní
pitný režim a poutavý doprovodný program. Vše pod
dohledem zkušených instruktorek s platnou cvičitelskou
licencí České jezdecké federace.
Podrobné informace přihlášky:
helanovahana@seznam.cz
Těšíme se na vás!

Jan Lidmila a Martin Kšica postupují do Strážnice, Hynek Svída obhájil
svoje vítězství v koštu!
V sobotu 18. února se již pošesté uskutečnila v místní sokolovně soutěž tanečníků
slováckého verbuňku z Brněnska, přehlídka verbířů z jižní Moravy, košt pálek s besedou u
cimbálu a vepřové hody.
Akce odstartovala v 17:00 folklorním pásmem, kterému dominoval verbuňk. Kromě
přehlídky zkušených a oceňovaných verbířů z tradičních oblastí, kde se verbuňk tančí, se
víc jak dvěma stovkám diváků představili i místní tanečníci z Brněnska – v rámci I.části
regionálního kola soutěže O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku pro region
Hanácké Slovácko. Za Moravské Knínice nastoupilo celkem šest verbířů. Právě ti soutěžili
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o možnost postoupit do předkola na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, kde
soutěž vrcholí. Zadařilo se! Odborná porota dál poslala Jana Lidmilu a Martina Kšicu!
Diváci pak v rámci tradiční ankety nejlépe ohodnotili výkon Jana Lidmily, za ním pak
Jaromíra Večeřu a Martina Kšicu. Všechny tance doprovodila cimbálová muzika Šmytec.
Program doplnila vystoupení loni vzniklého místního folklorního kroužku Sotůrek,
mužského sboru a cimbálové muziky Kyničan.
Druhá část večera patřila koštu pálenek, kde návštěvníci mohli ochutnat celkem 31 vzorků.
Ty byly dopředu odborně ohodnoceny komisí. Titul šampiona výstavy obhájil i tentokrát
Hynek Svída se svojí kadlátkou. Druhé místo obsadil Marek Cibulka s hruškou, třetí Adam
Kania s kadlátkou. Ke kořalce patří produkty ze zabíjačky, ani ty tu nechyběly. O hudební
produkci do nočních hodin se postarala střídavě CM Kyničan s CM Šmytec.
Záznam z akce i tentokrát pořídil štáb z Národního ústavu lidové kultury, reportáž pak
v pondělí vyšla v Brněnském Deníku. Na záběry z akce se můžete těšit i na TV Kotva.
Rostoucí význam a věhlas akce v širokém okolí potvrzuje hojná návštěvnost akce, stejně
tak hodnocení akce.
Organizátoři děkují všem sponzorům a partnerům, bez jejichž podpory by akci nemohli
uskutečnit: Obec Moravské Knínice, TJ Sokol Moravské Knínice, STAPROP, Obchod U
Helánů, Vinotéka u Knoflíčků, Pavel Juračka, Auto-Skoupý s.r.o., Radim Kučera, Agrostyl
spol. s.r.o. Kuřim, Palírna za dědinou, Jiří Halva – Electrocom, Vít Liškutín a Martina
Fuksová. 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 Kyničan z.s. Ondřej Lidmila
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Únor 2017
Plavání
Klučičí část našeho oddílu opět vyrazila na plavecký bazén do Kuřimi, děkujeme ochotným
rodičům za zpáteční odvoz.
Laser game
Družina Kober si vyzkoušela
akční skupinovou hru Laser
game s rádci Adamem a
Freyou. Hráči se rozdělí do
dvou týmů a soupeří spolu v
počtu zásahů laserovou
zbraní. Jde o již několikátou
návštěvu, protože si holky
hru velmi oblíbily.

Bank turnaj
V pátek 24. února pořádá náš oddíl již čtvrtý ročník turnaje v karetní stolní hře Bang! Obhájí
šampionka Anička Císařová loňský triumf, nebo najde přemožitele?
Den zamyšlení
22. února slaví všichni skauti výročí narození zakladatelů světového skautingu RobertaBadena Powella a jeho ženy Olave. U příležitosti tohoto svátku by všichni skauti a skautky
měli popřemýšlet nad svojí činností a bratrstvím. Připomínáme si důležitost našich činů pro
společnost a svět a snažíme se v nich zlepšovat.

Termín letního tábora: 13. – 25. srpen

Zpravodaj vydává Obec Moravské Knínice * ÚNOR 2017 * Ročník 25 * 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 2017 do 23. 3. 2017.

