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STAROSTA OBCE INFORMUJE
Budova dostává kabát
Stavba nové budovy mateřské školy
probíhá v souladu harmonogramem prací,
který si stanovil zhotovitel tj. firma OSP
Moravský Krumlov. Uvnitř budovy byla
dokončena elektroinstalace, takže téměř
vše je již připraveno k zahájení vnitřních
omítek. V současné době ještě řešíme
přípravu nízkonapěťových kabelů pro
připojení
počítačů,
televizoru
a
zabezpečení budovy. Pokročily již také
práce na venkovních omítkách. Finální
vrstva probarvené omítky bude řešena ve
dvou odstínech žluté barvy. Zvažujeme
využití plochy nad vchodem do budovy pro

ztvárnění barevného dětského motivu.
Dobré nápady jsou samozřejmě vítány.
Součástí stavby je též poměrně složité
vzduchotechnické zařízení. Větší jednotka
určená pro ventilaci kuchyně je umístěna na
střeše budovy, menší jednotka pro sociální
zařízení je instalována v budově pod
stropem spojovací chodby.
K dnešnímu datu bylo proinvestováno
celkem
3.675
tis.
Kč.
Akce
je
spolufinancována
Evropskou
unií
z operačního
programu
Integrovaný
regionální operační program.

Kabelizace obce
Práce na realizaci II. etapy kabelizace obce se přesunuly do ulic Horní branka a U Školky.
Nemůžeme být spokojeni s průběhem úpravy povrchů. Na mnohých místech zůstávají
otevřené výkopy. Čeká se ještě na umístění skříní pro vedení kabelové televize a dále také
stožárů veřejného osvětlení. Stavba má poměrně velké zpoždění, a proto realizační firma
prioritně řeší zprovozňování el. vedení NN do jednotlivých domácností. Musíme vzít
v úvahu, že zakázka od E.ON je přísně časově ohraničena. Instalace zařízení investované
obcí tj. veřejné osvětlení, rozhlas a kabelová televize jsou určitou přítěží, avšak jiná
možnost není než provést kabelizaci společně v součinnosti.
Výpis usnesení z 27. zasedání ZO dne 18.9.2017

ZO schvaluje Smlouvu č. 1030038968/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s.

ZO schvaluje Smlouvu č. 1040013480/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s.

ZO schvaluje Smlouvu č. 1030037427/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s.

ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Moravské Knínice MS Sychrov ve výši 30.000,- Kč na realizaci projektu - vybudování
vodoinstalace do myslivecké chaty.
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ZO schvaluje finanční příspěvek Diecézní charitě Brno, Oblastní charita Rajhrad ve
výši 29.200,-Kč. ZO pověřuje starostu obce k přípravě darovací smlouvy, která bude
předložena ZO ke schválení.

ZO schvaluje Smlouvu o dílo na vybavení nové školní kuchyně v MŠ s firmou
GASTRONOM-TECHNIK s.r.o. Táborská 125, 615 00 Brno-Židenice. Celková cena činí
505.716,- Kč bez DPH.

ZO bere na vědomí upřesňující informace firmy IGN k doplněným bodům ve Smlouvě
o dílo č. 1002017 s tím, že pokračuje příprava definitivního znění smlouvy.

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3/2017

ZO schvaluje název nové ulice Na Staré trati

ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci s Obcí Blatnička, IČ:00488518 Blatnička 163,
696 71 Blatnička za účelem nákupu silové elektřiny a zemního plynu v roce 2018.

ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, parc. č. 4537 a 4539

ZO schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku parc. č. 4082/2, o výměře 132 m2.

ZO bere na vědomí informace starosty o finanční situaci obce k aktuálnímu datu a
další poskytnuté informace.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
SMS INFO
Obecní úřad pro Vás připravil novinku zasílání informací formou SMS. Přihlásit se
k odběru, pokud možno jeden člen
rodiny, můžete vyplněním formuláře na
webu obce a zaškrtnutím příslušné
kategorie (štítku), kterou chcete odebírat.
Zprávy obecního úřadu Vám následně
budou chodit zdarma formou SMS na Váš
mobilní telefon.
Příkladem je například informace z obce a
okolí, kulturní, sportovní a společenské dění
v obci i okolí, nabídky práce, reklama atd.

Informaci, kterou obec rozešle, budete tak
mít, i pokud se nebudete nacházet
momentálně v obci.
Do informačního systému SMS INFO se
můžete přihlašovat ihned. Kdo z občanů
nemá internet nebo se neumí do SMS
systému přihlásit, dostaví se na obecní
úřad, kde bude přihlášen.
Zařazení příjemce do systému a náklady
spojené se zasíláním SMS hradí v plném
rozsahu obec Moravské Knínice.

Webové stránky obce
Obec Moravské Knínice má vlastní webové stránky www.moravskekninice.cz. Občané
si mohou, přes odkaz www.smart-web.cz, zřídit zdarma vlastní webové stránky na
doméně moravskekninice.cz. Také mohou, po přihlášení v sekci aktuality, odebírat
aktuální zprávy vkládané na obecní web. Všechny zprávy zveřejňované na infokanále
kabelové televize či obecním rozhlasem jsou zveřejňovány také na webu obce právě v
sekci AKTUALITY. Kdo chce být pravidelně informovaný o dění v obci, může se přihlásit k
odebírání zpráv. Tato služba je dostupná již několik let, ale odběratelů se přihlásilo
k 20.9.2017 pouze 105 z bezmála 800 dospělých obyvatel obce. PŘIHLASTE SE K
ODBĚRU NOVINEK, ať jste informovaní!
-kanc-
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O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Starosta obce Moravské Knínice, podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, o z n a m u j e
1. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
 v pátek 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin
 v sobotu 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin
2. místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1, Moravské Knínice je volební místnost
- sál Obecního úřadu Moravské Knínice, Kuřimská 99
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

INFORMACE ZE ŠKOLY
Dovolujeme si vás opět srdečně pozvat na PODZIMNÍ A ZIMNÍ BAZÁREK
OBLEČENÍ A VĚCÍ
(SPORTOVNÍ POTŘEBY, HRAČKY,...), který se
uskuteční tentokrát V PONDĚLÍ 9. 10. 2017 v sále ZŠ Moravské Knínice.
Vítány jsou všechny dětské velikosti (tj. od 0 – 18 let).
(Vzhledem ke kapacitě prostor, prosíme o přiměřené množství kusů!!!!!)
A jak to bude?
 15:00 – 16:00 hod. příjem a zahájení prodeje zboží
 16:00 – 18:00 hod. prodej zboží
 18:00 – 18:30 hod. vyúčtování
Opět budou zájemcům o prodej přidělovaná čísla, což urychlí příjem zboží. Napište prosím
na vlasip@seznam.cz
Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit prodeje a nemohou se akce zúčastnit, mohou věci přinést
do školy dříve – v týdnu před plánovanou akcí.

VELKÝ PAPÍROVÝ DEN
Vážení občané Moravských Knínic, rodiče dětí a žáků mateřské školy a základní školy,
zúčastněte se s námi SBĚRU STARÉHO PAPÍRU S FIRMOU REMAT.
Veškerý starý papír - netříděné – noviny, časopisy, kartony apod. můžete odevzdat
u budovy základní školy – „za rohem“ v pondělí 2 . října 2017. Papír se odváží ve čtvrtek
ráno. Výtěžek ze sběru použijeme na odměny a výtvarnou činnost dětí a žáků.
-Děkujeme - ředitelka ZŠ a MŠ-
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Z HISTORIE
Z historie voleb v obci a z historie obecního úřadu
(na pokračování)
Ve dnech 18. a 19. listopadu 1994 se konaly další volby. V nich se
volilo 15ti členné zastupitelstvo obce. Křesťanská a demokratická
unie Československá strana lidová obdržela 17,10% hlasů a 3
mandáty. Sdružení nezávislých kandidátů 82,9% hlasů a 12
mandátů. Členové zastupitelstva: František Kšica, Jindřiška
Kohoutová, Jiří Hanák st., Miroslav Pleskač, Vlastimil Kučera, Miloň Zikmund, Rostislav
Borek, Josef Simetinger, Vladimír Panáček, Jaromír Večeřa st., Milan Veselý, František
Srnec, Antonín Šváb, Vlasta Večeřová, Milan Císař.
V roce 1994 začala na obecním úřadě pracovat paní Jana Kosíková a v roce 1997 paní
Yveta Cibulková.
V dalších volbách v roce 1998 se volilo sedmičlenné zastupitelstvo a starostou obce byl
opět zvolen František Kšica. Dalšími členy obecního zastupitelstva byli Vlasta Večeřová,
Karel Bořecký, Miroslav Pleskač, Vladimír Panáček, Milan Veselý, Alfred Knopp. Volební
účast byla 63,86%. KDU-ČSL získala 28,73% a 2 mandáty. Sdružení nezávislých
kandidátů 71,27% a 5 mandátů.
Voleb v roce 2002 – 1. a 2. listopadu – se zúčastnilo 68,91% voličů. Volilo se sedmičlenné
zastupitelstvo obce. KDU-ČSL získala 22,7% hlasů a 1 mandát. Sdružení Za zvelebení a
rozvoj obce získalo 77,29% hlasů a 6 mandátů. Zvolení byli František Kšica, Jaromír Helán,
Alfred Knopp, Miroslav Pleskač, Libor Řehoř, Milan Veselý, Karel Bořecký.
K volbám ve dnech 20. a 21. listopadu 2006 přišlo celkem 60,78% voličů. Zvoleno bylo 7
členů zastupitelstva obce: František Kšica, Jaromír Helán, Milan Veselý, Libor Řehoř, Olga
Kudláčková, Miroslav Pleskač a Karel Bořecký. KDU-ČSL 19,01% a 1 mandát. Za
zvelebení a rozvoj obce 80,98% a 6 mandátů.
Další volby proběhly 15. a 16. října 2010. V nich se volilo opět sedmičlenné zastupitelstvo.
Volební účast byla 60,76%. KDU-ČSL 14,23% a 1 mandát. Sdružení Za zvelebení a rozvoj
obce 85,76% a 6 mandátů. Zvoleni byli: František Kšica, Antonín Šváb, Libor Řehoř, Milan
Veselý, Zdeněk Špaček, Miroslav Pleskač, Olga Kudláčková.
Ve dnech 10.10. a 11.10.2014 proběhly zatím poslední volby do zastupitelstev obcí. V nich
se v naší obci volilo opět sedmičlenné zastupitelstvo. Počet voličů v seznamu 703, volební
účast byla 54,48%. Za sdružení Za zvelebení a rozvoj obce byli do zastupitelstva zvoleni:
František Kšica, MVDr. Ivana Koláčková Ph.D., Ing. Zdeněk Špaček, Ing. Libor Řehoř,
MVDr. Milan Veselý, Pavel Kaláb,
Miloslav Bém.
Zdroj: kronika obce a Zpravodaj obce
Moravské Knínice ročník 1993 – 1996 a
web www.volby.cz
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ZPRÁVY ZE SPOLKŮ
Vrabčácký Heřmanov
O víkendu 15. - 17. září se na faru v Heřmanově
opět slétlo hejno Vrabčáků a jejich maminek, aby
se řádně naladili po prázdninách. Ani
zachmuřené počasí nás neodradilo od druhého
ptačího sněmu, na kterém malí Vrabčáci sbírali
zkušenosti od sovy - luštili jsme rébusy, páva batikovali jsme tašky, pštrosa - zdolávali jsme
schodiště, skřivana - učili jsme se nové písničky,
tučňáka - snažili jsme se pořádně jíst, a slepice
- pomáhali jsme si navzájem. Nechyběly hry a
povídání, vzorná péče maminek a pohodová
atmosféra. V neděli ráno jsme se rozletěli k
domovu připraveni zpívat ostatním i sobě pro
radost. Moc děkujeme za finanční podporu
zastupitelstvu obce Moravské Knínice, díky
které se mohlo toto soustředění uskutečnit.

KALENDÁŘ AKCÍ
R A R Á Š C I, cvičení maminek s dětmi
Hola, hola, milé maminky, opět začínáme se
cvičením!!!
Pokud máte chuť strávit příjemné i zábavné
chvíle v kolektivu maminek a dětí, přijďte
za námi v pondělí 2. 10. 2017 od 9.30 do 10.30
do malého sálu místní sokolovny.
S sebou si vezměte přezůvky, pohodlné oblečení
a třeba i malou svačinku
Bližší informace o průběhu cvičení a placení vám poskytneme v úvodní hodině.
V případě vašich dotazů pište prosím na email: bravencova.hana@seznam.cz či volejte
na telefonní čísla: 777 579 115 (Hana Bravencová), 723 708 283 (Romana Helanová).
Těšíme se na vás!!!
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Zpravodaj také na www.moravskekninice.cz.
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Uzávěrka listu ŘÍJEN do 20.10. 2017.

