OBE OBEC Moravské Knínice,

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

Zápis
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice
konaného dne 04.11.2019
Přítomni: Jiří Hanák, Jiří Helan, Pavel Kaláb, Ing. Stanislav Krčma, Ing. Jana Zemanová, Ph.D. a
Ing. et Ing. Magdalena Langrová
Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 19:00 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 24.10.2019 a v infokanále
místní kabelové televize.
Při zahájení jednání bylo přítomno 6 členů a ZO je tedy usnášení schopné.
Omlouvá se: MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D.
Zápis z 13. zasedání ZO ověřili: Ing. et Ing. Magdalena Langerová, 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. Zpráva o hospodaření v obecních lesích za III. Q. 2019
4.2. Obecně závazná vyhláška 1/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
4.3. Žádost o individuální dotaci MS Sychrov
4.4. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Moravské Knínice za školní rok 2018/2019
4.5. Záměr obce na výpůjčku nemovitosti
4.6. Zpráva výborů a komisí za první volební rok
4.7. Rozpočtové opatření č. 9/2019
5. Informace starosty obce
6. Diskuze – různé
7. Závěr
K bodu č. 1 – Schválení programu jednání
K programu jednání nebyly připomínky, proto starosta obce nechal hlasovat o návrhu
usnesení
Návrh usnesení:
č. 161/14/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 14. zasedání ZO
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
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Program jednání byl schválen.
K bodu č. 2 – Volba zapisovatele
Jako zapisovatel byl navržen Pavel Kaláb
Nebylo jiných návrhů ani připomínek
Návrh usnesení:
č. 162/14 /19 – Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatele Pavla Kalába
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Zapisovatel byl schválen.
K bodu č. 3 – Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé byli navržení: Ing. et Ing. Magdalena Langerová a Ing. Stanislav Krčma
Nebyly jiné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
č. 163/14/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu ze 14. zasedání Ing. et Ing.
Magdalenu Langerovou a Ing. Stanislava Krčmu
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni
K bodu č. 4 – Hlavní body jednání
4.1. Zpráva o hospodaření v obecních lesích
Důvodová zpráva: Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o hospodaření v obecních
lesích za III. Q. 2019
Rozprava: Místostarosta přednesl zprávu o hospodaření v obecních lesích Moravské Knínice
za červenec až září 2019, výsledek finančního hospodaření byl –139.234,43 Kč. U
samovýroby do stáří 40 let je cena 10 Kč/m3. Doplnila účetní obce. Do příjmů nebyly
započítány faktury vystavené v září, které budou zaplaceny až v měsíci říjnu.
Dotaz Pavel Kaláb: Jak se vyvíjela cena za prodej dřeva. Místostarosta odpověděl, že se cena
snížila pouze mírně u surového dřeva sk. sm z 390 Kč/m3 na 300 Kč/m3.
Návrh usnesení:
č. 164/14 /19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí zprávu o
hospodaření v obecních lesích za IIIQ 2019 a poskytnuté informace ke kůrovcové kalamitě
v obecních lesích, viz příloha č. 1 - Zpráva o hospodaření v obecních lesích za III.Q. 2019
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 164/14/19 bylo schváleno.
4.2. Obecně závazná vyhláška 1/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Důvodová zpráva: Dle novely zákona č. 565/ 1990 Sb., z 15.10.2019, dochází ke změnám
zákona o místních poplatcích. Tato skutečnost se pak promítá do nutnosti úprav stávajících
obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích, s účinností od 01.01.2020.
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Rozprava: starosta, nově vypracovaná vyhláška odpovídá novému zákonu, cena poplatku na
rok 2020 zůstává na 550 Kč.
Jana Kosíková: Na pracovní poradě byla ZO projednávána vyhláška, která měla měnit
vyhlášku 1/2018. Ale v mezidobí mezi poradou a zasedáním došla z MVČR instrukce, že musí
být schváleny nové OZV o místních poplatcích s platností od 01.01.2020. Proto se mění celá
OZV, ale výše poplatku projednaná na poradě ZO na rok 2020 zůstává.
Jana Zemanová: Je nutné motivovat obyvatele, aby byli v obci přihlášeni k trvalému pobytu a
tím finančně přispívali na likvidaci odpadu.
Návrh usnesení:
č. 165/14 /19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu, viz příloha č. 2. - OZV 1/2019.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 165/14/19 bylo schváleno.
4.3. Žádost o individuální dotaci MS Sychrov
Důvodová zpráva: MS Sychrov předložil žádost o individuální dotaci ve výši 100.000 Kč, na
pokrytí části nákladů na výstavbu nového sociálního zázemí na myslivecké chatě. Celková
cena díla je 199.217 Kč.
Rozprava: starosta - jelikož správnost podání žádosti finanční výbor nestihl zkontrolovat,
doporučil zastupitelstvu vzít tento bod pouze na vědomí
Návrh usnesení:
č. 166/14 /19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí, žádost MS Sychrov
na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce na vybudování nového sociálního
zařízení v prostorách myslivecké chaty.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 166/14/19 bylo schváleno.
4.4. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Moravské Knínice za školní rok 2018/2019
Důvodová zpráva: Příspěvková organizace ZŠ a MŠ M. Knínice předložila ZO výroční zprávu o
činnosti ZŠ a MŠ Moravské Knínice za školní rok 2018/2019, zastupitelstvo se s ní seznámilo.
Rozprava: Jana Zemanová informovala o termínu schválení dokumentů dle vyhlášky.
Návrh usnesení:
č. 167/14 /19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí výroční zprávu o
činnosti ZŠ a MŠ za školní rok 2018/2019, viz příloha č. 3.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 167/14/19 bylo schváleno.
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4.5. Záměr obce na výpůjčku nemovitosti.
Důvodová zpráva: 1. skautský oddíl Moravské Knínice předložil ZO žádost na výpůjčku
Polákovy chaty s přilehlým okolím, se záměrem postupného zvelebování stavby a blízkého
okolí. Tímto chtějí zlepšit užitnost chaty pro svoji potřebu a další zájemce.
Rozprava:
Starosta informoval o obsahu žádosti.
Marek Polák za Skaut informoval o představě oddílu, jak prostory využívat. Adam Špaček
doplnil, že dojde v první fázi k vyčištění prostoru a z jara vybudování suché toalety. Brigádně
se zapojí starší členové.
Místostarosta: Dotaz na přístupnost chaty pro ostatní uživatele mimo skaut. Starosta: Bude
uzavřena smlouva s jasnými podmínkami provozu chaty a využití okolí. Obec musí dodržet
zákonný postup pro výpůjčku.
Návrh usnesení:
č. 168/14/19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1,
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, záměr obce vypůjčit:
1. Stavební objekt č. ev. 29 umístěný na pozemku parcela č. 826/2, druh pozemku
lesní pozemek, o výměře 54 m2, zapsaného na LV č. 1, pro Obec Moravské Knínice a
k.ú. Moravské Knínice, u KÚ pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brnovenkov.
2. Část pozemku parcela č. 826/1, druh pozemku lesní pozemek, o výměře 2.500 m2
zapsaného na LV č. 1, pro Obec Moravské Knínice a k.ú. Moravské Knínice, u KÚ pro
Jihomoravský kraj, územní pracoviště Brno-venkov (okolí stavebního objektu č. ev.
29)
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 168/14/19 bylo schváleno.
4.6. Zpráva výborů a komisí za první volební rok
Důvodová zpráva: 05.11.2019 to bude rok, co se ujalo vedení obce nové zastupitelstvo.
Starosta obce požádal předsedy výborů a komisí o předložení zprávy o jejich činnosti za
uplynulý rok.
Rozprava:
Starosta: Jednotlivé zprávy obsahují informace o práci výborů a komisí. ZO se mělo možnost
seznámit s jejich obsahem.
Stanislav Krčma: Doplnil další podrobnosti z práce stavební komise.
Jiří Helan: Doplnil další podrobnosti z práce komise životního prostředí.
Pavel Kaláb: Požádal o průběžné informování z práce výborů a komisí v rámci informací
starosty obce na ZO a zasílání vypracovaných zpráv ze zasedání výborů a komisí všem členům
ZO.
Návrh usnesení:
č. 169/14 /19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí předložené zprávy o
činnosti KV, FV, komise stavební, komise ŽP a komise pro sport kulturu a sociální služby, za
první volební rok, viz příloha č. 4.
Hlasování:
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pro
6
proti
Usnesení č. 169/14/19 bylo schváleno.

0

zdrželo se

0

4.7. Rozpočtové opatření č. 9/2019
Důvodová zpráva: Starosta obce v rámci své kompetence schválil dne 21.10.2019 RO č.
9/2019. Jedná se o navýšení příjmů o 30.600 Kč – dotace VKP, na položku 8115 –
financování, zvýšení stavu prostředků, se zařadí částka ve výši rozpočtovaných příjmů.
Rozprava: nebylo připomínek
Návrh usnesení:
č. 170/14 /19 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí RO č. 9/2019, viz
příloha č. 5.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 170/14/19 bylo schváleno.
K bodu č. 5 - Informace starosty obce
- finanční situace obce - stav účtu k datu 04.11.2019 činí
 u KB 9.266.296,69 Kč
 u ČNB 10.712.910,31 Kč
- další aktuální informace:
 Vybraný pozemek na výstavbu sběrného dvora není bohužel k dispozici. Majitel
pozemku v areálu zemědělského družstva nesouhlasí s odkupem obcí. Musí se hledat
nějaký jiný pozemek v obci přístupný ze silnice.
 Cyklostezka – rozpočet na 1. etapu cca 35 mil. Kč, dotace bude cca 70% na uznatelné
náklady. Obec Moravské Knínice se bude podílet dofinancováním cca 10 mil. Kč.
 Výsadba stromů – bude dosazen sad a další lokality – 60 ks ovocných stromků,
převážně třešní.
 Stav nemovitosti č.p. 166 – bude podána žádost o demoliční výměr, bude provedeno
geodetické zaměření a vytyčení plotu. Proběhne pokácení dřevin.
 Vodovod Úvoz – je ukončena rekonstrukce vodovodu. Je zpracován projekt na
dešťovou kanalizaci. Připravuje se projekt na silnici.
 Oprava povrchu na ul. Vinohradská proběhla. Obec již obdržela fakturu. Kontrolou
povrchu komunikace byly zjištěny nedodělky. Faktura nebyla zaplacena. Firma slíbila
nedodělky odstranit.
 Jehličnaté kontejnerované stromky budou objednány jen v případě naplnění počtu 20
ks.
 Doplnění odpadkových košů v počtu 6 ks a doplnění 25 ks držáků na sáčky pro
likvidaci exkrementů. Budou doplněny dva stojany na kola ke kostelu a školce.
Návrh usnesení:
č. 171/14/19 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty obce a informace o
finanční situaci obce
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
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Usnesení č. 171/14/19 bylo schváleno.
K bodu č. 6 – Různé – nebylo
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 20:45 hodin.

V Moravských Knínicích dne 04.11.2019
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