OBE OBEC Moravské Knínice,

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

Zápis
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice
konaného dne 17.12.2018
Přítomni: Jiří Hanák, Jiří Helan, Pavel Kaláb, Ing. Stanislav Krčma, Ing. Jana Zemanová, Ph.D.,
MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D. 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 10.12.2018. a
v infokanále místní kabelové televize.
Při zahájení jednání bylo přítomno 7 členů a ZO je tedy usnášení schopné.
Zápis z minulého zasedání ZO ověřili: Ing. Stanislav Krčma, 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. Návrh rozpočtového opatření č. 9/2018 k rozpočtu obce na rok 2018.
4.2. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2019
4.3. Schválení přílohy č 1 ke smlouvě s f. AVE
4.4. Schválení přílohy č. 2 ke smlouvě s f. AVE
4.5. Dodatek č. 8 ke stanovám VaK
4.6. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moravské Knínice na rok 2019
4.7. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Moravské Knínice
4.8. Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Moravské Knínice
4.9. Schválení výše odměn členům výborů a komisí starosty obce, kteří nejsou členy ZO
5.Informace starosty obce
6. Diskuze – různé
7. Závěr
Starosta obce navrhl rozšíření programu o bod 4.10. Záměr zadržování vody v krajině.
Zastupitelka MVDr. Ivana Koláčková navrhla přesunout bod 4.2. Schválení rozpočtového
provizoria na konec hlavních bodů jednání, čímž by bylo nové pořadí hlavních bodů jednání
následující:
4.1. Návrh rozpočtového opatření č. 9/2018 k rozpočtu obce na rok 2018.
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4.2. Schválení přílohy č 1 ke smlouvě s f. AVE
4.3. Schválení přílohy č. 2 ke smlouvě s f. AVE
4.4. Dodatek č. 8 ke stanovám VaK
4.5. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moravské Knínice na rok 2019
4.6. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Moravské Knínice
4.7. Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Moravské Knínice
4.8. Schválení výše odměn členům výborů a komisí starosty obce, kteří nejsou členy ZO
4.9. Záměr zadržování vody v krajině
4.10. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2019

K bodu č. 1 – Schválení programu jednání
Na základě připomínek byl program jednání 3. schůze ZO upraven, starosta obce nechal
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
č.25/3/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 3. zasedání ZO
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
Program jednání byl schválen.

0

K bodu č. 2 – Volba zapisovatele
Jako zapisovatel byl navržen Pavel Kaláb.
Nebylo jiných návrhů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 26/3/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatele Pavla Kalába
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
Zapisovatel byl schválen.

0

K bodu č. 3 – Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé byli navrženi: Ing. et Ing. Magdalena Langrová, MVDr. Ivana Koláčková.
Nebyly jiné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
č. 27/3/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu z 3. zasedání Ing. et Ing.
Magdalenu Langrovou a MVDr. Ivanu Koláčkovou.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni
K bodu č. 4 – Hlavní body jednání
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4.1. Návrh rozpočtového opatření č. 9/2018 k rozpočtu obce na r. 2018
Předkládá starosta obce.
Důvodová zpráva:
Přednesla Yveta Cibulková, účetní obce. Ke zvýšení příjmů dochází u daní a to především u
DPH a DFO – závislá činnost. Snížené výdaje jsou u kabelizace MR, TKR a VO. Výsledná částka
ze zvýšených příjmů a snížených výdajů bude převedena na pol. 8115 financování.
Rozprava: nebylo připomínek
Návrh usnesení:
č. 28/3/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018 k rozpočtu obce
na rok 2018 – (příloha č. 1)
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
O
Usnesení č. 28/3/18 bylo schváleno.
4.2. Schválení přílohy č. 1 ke smlouvě s firmou AVE
Předkládá starosta obce.
Důvodová zpráva: Příloha č. 1 určuje počet nádob a četnost svozů separovaného odpadu.
Počet ani četnost se nemění.
Rozprava: Jiří Helan, dotaz k podrobnostem obsahu dodatku, starosta obce odpověděl.
Návrh usnesení:
č. 29/3/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 1 ke smlouvě s firmou AVE
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 29/3/18 bylo schváleno.
4.3. Schválení přílohy č. 2 ke smlouvě s firmou AVE
Předkládá starosta obce.
Důvodová zpráva: Jde o navýšení ceny svozu separovaného odpadu, plast, sklo a o navýšení
ceny odvozu velkoobjemového odpadu. Cena za velkoobjemový se navyšuje hlavně
v manipulaci s kontejnery.
Rozprava: MVDr. Koláčková položila dotaz k podrobnostem navýšení a zpětnému příspěvku
za třídění odpad. Starosta odpověděl, že náklady na manipulaci s kontejnery se obci nevrací,
pouze částka za vytříděný odpad.
Návrh usnesení:
č. 30/3/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 2 ke smlouvě s firmou AVE
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 30/3/18 bylo schváleno.
4.4. Dodatek č. 8 ke stanovám VaK Tišnovsko
Předkládá starosta obce.
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Důvodová zpráva: Na doporučení auditora JUDr. Antonína Husáka ze spol. TOP Auditing spol.
s r.o. Svazek VaK navrhuje vypustit hospodářskou činnost a účtovat pouze v hlavní činnosti.
Rozprava: nebylo připomínek
Návrh usnesení:
č. 31/3/18 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice na základě § 84 odst. 2 písm. e) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tento
Dodatek č. 8 ke stanovám Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČ 49457004, se sídlem
nám. Míru 111, 666 01 Tišnov.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 31/3/18 bylo schváleno.
4.5. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moravské Knínice na rok 2019
Předkládá: Pavel Kaláb
Důvodová zpráva: Ředitelka ZŠ a MŠ Moravské Knínice předložila ve stanoveném termínu
návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019. Tento návrh počítá s dotací od obce ve
výši 1.081.400,- Kč, což je o 52.100,- Kč nižší částka než navrhovaná v roce 2018.
Rozprava: Pavel Kaláb – finanční výbor konstatuje, že návrh rozpočtu ve svých položkách a
celkovém objemu odpovídá auditovaným výsledkům hospodaření minulých let a návrhům
rozpočtů z minulých let; vzhledem k poskytnutým informacím vedení školy, že v roce 2019
nedojde k žádným významným změnám, které by měly za následek zvýšení nebo snížení výše
dotace od zřizovatele, navrhujeme předložený návrh rozpočtu schválit.
Návrh usnesení:
č. 32/3/18 –Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Moravské Knínice na rok 2019. Dotace pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Moravské
Knínice od obce je požadována ve výši 1.081.400,- Kč. (příloha č. 2)
Hlasování:
pro
7
proti
Usnesení č. 32/3/18 bylo schváleno.

0

zdrželo se

0

4.6. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Moravské Knínice
Předkládá: Pavel Kaláb
Důvodová zpráva: Ředitelka ZŠ a MŠ Moravské Knínice předložila ve stanoveném termínu
střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2020 - 2021.
Rozprava: Pavel Kaláb – z dokumentu je patrné, že se v následujících letech neočekávají
žádné významné změny v hospodaření příspěvkové organizace a nároky na dotace z rozpočet
obce by měly být nadále stabilní.
Návrh usnesení:
č. 33/3/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Moravské
Knínice 2020 – 2021 (příloha č. 3)
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 33/3/18 bylo schváleno.
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4.7. Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Moravské Knínice
Předkládá starosta obce.
Důvodová zpráva: Jedná se o vyřazení majetku v hodnotě 55 574,50 Kč. Mimo jiné i o jeden
notebook a jeden počítač. Na oba přístroje doložila škola potvrzení od odborné firmy, kde se
jeví oprava, vzhledem ke stáří, jako neekonomická.
Rozprava: nebylo připomínek
Návrh usnesení:
č. 34/3/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Moravské
Knínice (příloha č. 4)
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 34/3/18 bylo schváleno.
4.8. Návrh výše odměn členům výborů ZO a komisí starosty obce, kteří nejsou členy ZO
Předkládá starosta obce.
Důvodová zpráva: Starosta obce navrhl odměnu pro členy výborů a komisí, kteří nejsou členy
zastupitelstva obce ve výši 1.268 Kč za rok.
Rozprava: nebylo připomínek
Návrh usnesení:
č. 35/3/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu členům výborů ZO a komisí starosty
obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce ve výši 1.268 Kč za rok.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 35/3/18 bylo schváleno.
4.9. Záměr zadržování vody v krajině
Předkládá Jiří Helan.
Důvodová zpráva: Místostarosta Jiří Helan zdůvodnil nutnost zabývat se opatřeními na
zadržení vody v krajině a představil možnosti případných řešení, které je možné rozpracovat
a na jejich realizaci žádat dotační podporu. Detaily jsou v příloze č. 5.
Rozprava: nebylo připomínek
Návrh usnesení:
č. 36/3/18 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a místostarostu obce, přípravou
podkladů a zadání projektové dokumentace na zamýšlená vodní díla v k. u. Moravské
Knínice
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 36/3/18 bylo schváleno.
4.10. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2019
Předkládá starosta obce.
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Důvodová zpráva: Přednesla Yveta Cibulková, účetní obce. ZO byl předložen návrh
rozpočtového provizoria dle ustanovení § 13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění.
Rozprava: nebylo připomínek
Návrh usnesení:
č. 37/3/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtového provizoria potřebná
k zajištění plynulosti hospodaření, kterými se bude řídit hospodaření obce Moravské
Knínice s účinností od 1.1.2019 (příloha č. 6)
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 37/3/18 bylo schváleno.
K bodu č. 5 - Informace starosty obce
1. finanční situace obce - stav účtu k datu 17.12.2019:
 KB 5.817.896,61 Kč
 ČNB 10.351.374,31 Kč
2. další aktuální informace:
 zadán znalecký posudek na cenu pozemků p.č. 261/3, a 261/4, k.ú. Moravské
Knínice, jako podklad pro návrh odkupu pozemků
 směna pozemku mezi Sokolem a obcí (dětské hřiště – kurty). Čeká se na
schválení valnou hromadou spolku, Sokolskou župou pernštejnskou a ČOS
 řádná valná hromada VaK schválila změnu ceny za vodné 46,35 Kč s DPH a
stočné 53,61 Kč s DPH
 Ing. Kynčl za zpracovatele ÚP. Bude doplněna územní rezerva na umístění
ČOV. Do konce února 2019 by měl být výstup ze zpracování ÚP obce. Do
polovina ledna 2019 budou obcí osloveni majitelé parcel v lokalitě za humny
v souvislosti se součinností se zpracování zastavovací studie.
 od ledna 2019 bude svoz komunálního odpadu vždy lichý čtvrtek
 MAS Brána Brněnska k pokračování projektu technická školka je požadavek na
dar 7.500 Kč pro MAS
 Novostavba MŠ, nová budova postupně sedá, stav se bude sledovat (praskliny
mezi starou a novou budovou) a následně bude provedena oprava.
Návrh usnesení:
č. 38/3/18 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty o finanční situaci obce
k aktuálnímu datu, další poskytnuté informace a pověřuje starostu obce přípravou
strategického rozvojového dokumentu obce.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č.38/3/18 bylo schváleno.
K bodu č. 6 – Různé
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1. p. Novotný – dotaz na variantu D.3 vybranou JMK k trasování R43. Kanalizaci v lokalitě
Zahrady. Starosta odpověděl.
2. p. Šimková dotaz na VO a kabelizaci na ulici Na Staré trati. Starosta odpověděl, že se další
postup řeší se s projektantkou.
3. Ing. Zemanová – informace ke směně pozemků v oboře, které řeší starosta a
místostarosta a nabídka možnosti zprostředkování jednání s krajským ředitelem LČR.
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 19:40 hodin.

Podpisy:
starosta obce

………………………..……………………

místostarosta obce

………………………………………….…

ověřovatel zápisu

…………………………………………….

ověřovatel zápisu

………………………………………….…

V Moravských Knínicích dne 17.12.2018
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