OBE OBEC Moravské Knínice,

IČ 00488216
Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov

Zápis
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice
konaného dne 26.11.2018
Přítomni: Jiří Hanák, Jiří Helan, Pavel Kaláb, Ing. Stanislav Krčma, Ing. Jana Zemanová Ph.D.,
Omluvena: MVDr. Ivana Koláčková a Ing. et Ing. Magdalena Langrová
Yveta Cibulková – účetní OÚ
Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 18:00 hodin. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno písemnými pozvánkami,
zveřejněním na úřední desce u OÚ a elektronické úřední desce dne 19.11.2018 a v infokanále
místní kabelové televize.
Při zahájení jednání bylo přítomno 5 členů a ZO je tedy usnášení schopné.
Zápis z 1. zasedání ZO ověřili: Ing. et Ing. Magdalena Langrová a Ing. Jana Zemanová, Ph.D
Bez připomínek.
Program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Hlavní body jednání
4.1. Schválení jednacího řádu
4.2. Schválení plánu práce FV
4.3. Schválení plánu práce KV
4.4. Jmenování člena do školské rady za zastupitelstvo
4.5. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2018
4.6. Rozpočtové opatření č. 8
4.7. Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ za Školní rok 2017/2018
5. Informace starosty obce
- finanční situace obce – stav účtu k 26.11.2018
- další aktuální informace
6. Diskuze – různé
7. Závěr
Starosta obce navrhl rozšířit program jednání o bod 4.8.: Určení člena zastupitelstva ke spolupráci
s pořizovatelem a zhotovitelem územního plánu

K bodu č. 1 – Schválení programu jednání
K programu jednání nebyly připomínky, proto starosta obce nechal hlasovat o návrhu usnesení
IČ 00488216, DIČ CZ00488216

www.moravskekninice.cz

Komerční banka, a.s.
č.ú. 14322641/0100

OBE OBEC Moravské Knínice,

IČ 00488216
Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov

Návrh usnesení:
č. 13/2/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 2. zasedání ZO
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se

0

Program jednání byl schválen.
K bodu č. 2 – volba zapisovatele
Jako zapisovatel byl navržen Pavel Kaláb
Nebylo jiných návrhů ani připomínek
Návrh usnesení:
č. 14/2/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatele Pavla Kalába
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se

0

Zapisovatel byl schválen.
K bodu č. 3 – Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé byli navržení: Ing. Jana Zemanová, Ph.D a Ing. Stanislav Krčma
Nebyly jiné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
č. 15/2/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu z 2. zasedání Ing. Janu
Zemanovou, Ph.D. a Ing. Stanislava Krčmu
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
K bodu č. 4 – Hlavní body jednání
4.1. Jednací řád ZO
Důvodová zpráva:
ZO byl předložen jednací řád na nové volební období 2018/2022
Rozprava: nebyly připomínky
Návrh usnesení:
č. 16/2/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád na volební období 2018/2022, viz
příloha č. 1 (příloha zveřejněna na webu obce)
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
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Usnesení č. 16/2/18 bylo schváleno.
4.2. Plán práce FV
Důvodová zpráva:
ZO byl předložen jednací a organizační řád a plán činnosti finančního výboru ZO Moravské Knínice.
Předložil Pavel Kaláb
Rozprava: Pavel Kaláb objasnil možnost úkolování FV ZO podle potřeby
Návrh usnesení:
č. 17/2/18 – Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor ke kontrolám a činnosti dle
předloženého jednacího a organizačního řádu a plánu činnosti, viz příloha č. 2 (příloha
zveřejněna na webu obce)
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 17/2/18 bylo schváleno.
4.3. Plán práce KV
Důvodová zpráva:
ZO byl předložen jednací a organizační řád a plán činnosti kontrolního výboru ZO Moravské
Knínice. Předložila MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D.
Rozprava: nebyly připomínky
Návrh usnesení:
č. 18/2/18 – Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor ke kontrolám a činnosti dle
předloženého jednacího a organizačního řádu a plánu činnosti, viz příloha č. 3 (příloha
zveřejněna na webu obce)
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 18/2/18 bylo schváleno.
4.4. Jmenování člena do školské rady za zastupitelstvo
Důvodová zpráva:
Starosta obce navrhl jmenovat za členku školské rady Ing. Janu Zemanovou, Ph.D
Rozprava: nebyly připomínky
Návrh usnesení:
č. 19/2/18 – Zastupitelstvo obce jmenuje jako zástupce za obec do školské rady Ing. Janu
Zemanovou, Ph.D
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 19/2/18 bylo schváleno.
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4.5. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2018
Důvodová zpráva:
Na základě posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2005, požární řád obce Moravské
Knínice, od MVČR odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, kde byla tato vyhláška shledána v
rozporu se zákonem, se touto vyhláškou ruší.
Obec má sepsanou smlouvu s HZS Kuřim na požární ochranu, není tedy nutno tuto vyhlášku
obnovovat.
Rozprava: nebyly připomínky
Návrh usnesení:
č. 20/2/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, kterou se ruší
vyhláška č. 2/2005, viz příloha č. 4 (příloha zveřejněna na webu obce)
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 20/2/18 bylo schváleno.
4.6. Rozpočtové opatření č. 8
Důvodová zpráva:
Navýšení příjmů o přijatou dotaci 3 096 600,Výdaje – převody mezi položkami a paragrafy
Financování – rezerva na účtě 3 096 600,Diecézní charita Rajhrad dar 6 000,Rozprava: Účetní obce poskytla komentář k jednotlivým položkám a paragrafům.
Návrh usnesení:
č. 21/2/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8, viz příloha č. 5 (příloha
vyvěšena na webu obce – úřední deska)
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 21/2/18 bylo schváleno.
4.7. Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ za školní rok 2017/2018
Důvodová zpráva:
Příspěvková organizace předložila OZ výroční zprávu, zastupitelstvo se s ní seznámilo.
Rozprava: nebyly připomínky
Návrh usnesení:
č. 22/2/18 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ za školní rok
2017/2018, viz příloha č. 6 (k nahlédnutí na obecním úřadě)
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Hlasování:
pro

5

proti

0

zdrželo se

0

Usnesení č. 22/2/18 bylo schváleno.
4.8. Určení člena zastupitelstva ke spolupráci s pořizovatelem a se zpracovatelem ÚP
Důvodová zpráva: Jako zástupce za obec při tvorbě nového ÚP byl navržen Jiří Hanák
Rozprava: nebyly připomínky
Návrh usnesení:
č. 23/2/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje Jiřího Hanáka jako zastupitele určeného pro
spolupráci s pořizovatelem a se zpracovatelem ÚP
Hlasování:
pro

5

proti

0

zdrželo se

0

Usnesení č.23/2/18 bylo schváleno.
K bodu č. 5 - Informace starosty obce
1) finanční situace obce - stav účtu k datu 26.11.2018
•
u KB činí 5.984.821 Kč
•
u ČNB činí 10.320.638 Kč
2) další aktuální informace:
•
informace o jmenování Stavební komise, Komise životního prostředí, Komise
pro kulturu, sport a sociální záležitosti, viz příloha č. 7 uložena na obecním
úřadě
•
z Mikroregionu Kuřimka byl zveřejněn návrh na rozpočet roku 2019 a byl
vybrán projektant na cyklostezku Kuřim – Vev. Bítýška – vyvěšeno na úřední
desce
•
informace o odpovědi hejtmana JMK k žádosti o podporu zařazení celkové
rekonstrukce silnice II/386 do plánů SÚS JMK
Návrh usnesení:
č. 24/2/18 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty o finanční situaci obce a
další aktuální informace
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 24/2/18 bylo schváleno.
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K bodu č. 6 – Různé
1) Ing. Krčma informoval o organizování schůzky se zástupci SÚS JMK k připravované
rekonstrukci silnice II/386.
2) p. Novotný – dotaz k cyklostezce. Místostarosta odpověděl o dalším postupu přípravy.
Starosta odpověděl k aktuálnímu dění kolem přípravy projekce stavby.
3) p. Novotný – dotaz k ÚP obce, kdy bude veřejné projednávání. Starosta odpověděl, že
zatím není informace.
4) paní Šimková – dotaz ke kabelizaci ulice Na staré trati, starosta zjistí a poskytne odpověď.
V 19:00 hod. se dostavil 6 zastupitel obce Ing. Langerová.
K bodu č. 7 – Závěr
Vzhledem k tomu, že všechny body programu byly projednány, poděkoval starosta obce členům
ZO za jejich účast na jednání a ukončil zasedání v 19:30 hodin.

Podpisy:

starosta obce

………………………….………………………

místostarosta obce

…………………………………………………

ověřovatel zápisu

…………………………………………………

ověřovatel zápisu

………………………..………………………

V Moravských Knínicích dne 26. 11. 2018.
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