OBE OBEC Moravské Knínice,

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

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Moravské Knínice
konaného dne 16.03.2020
Přítomni: Jiří Hanák, Pavel Kaláb, Ing. Stanislav Krčma., Ing. Jana Zemanová, Ph.D., MVDr.
Koláčková Ivana, Ing. Langerová Magdalena, Helan Jiří
Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta v 19 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 09.03.2020 a v infokanále místní
kabelové televize.
Při zahájení jednání bylo přítomno 7 členů a ZO je tedy usnášení schopné.
Zápis ze 17. zasedání ZO ověřili: Ing Jana Zemanová, Ph.D a Ing. Stanislav Krčma - bez
připomínek.
Program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Hlavní body jednání
4.1. Rozpočet obce Moravské Knínice na rok 2020
4.2. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022
4.3. Rámcová dohoda les
4.4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
4.5. Dotace na opravu kostela sv. Markéty Moravské Knínice
4.6. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1262
4.7. Smlouva o právu stavby, obec Moravské Knínice a TJ Sokol Moravské Knínice
5. Informace starosty obce
6. Diskuze – různé
7. Závěr
K bodu č. 1 – Schválení programu jednání
Byl podán návrh na vyřazení bodu 4. 7. z důvodu nedostatečné předchozí přípravy materiálu
v rámci porad a nejasnostem ve formulaci některých částí textu smlouvy.
Starosta obce nechal hlasovat o původním programu zasedání.
Návrh usnesení:
č. 210/18/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 18. zasedání ZO
Hlasování:
pro
6
proti
1
zdrželo se
0
Program jednání byl schválen.
K bodu č. 2 – volba zapisovatele
Jako zapisovatel byla navržena MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D.
Nebylo jiných návrhů ani připomínek.

Návrh usnesení:
č. 211/18/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatelku MVDr. Ivanu Koláčkovou,
Ph.D.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
1
Zapisovatelka byla schválena.
K bodu č. 3 – Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé byli navržení: Ing. et Ing. Magdalena Langerová a Pavel Kaláb
Nebyly jiné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
č. 212/18/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu z 18. zasedání Ing. et Ing.
Magdalenu Langerovou a Pavla Kalába
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni
K bodu č. 4 – Hlavní body jednání
4.1. Rozpočet obce Moravské Knínice na rok 2020
Důvodová zpráva: Návrh rozpočtu obsahuje celkové příjmy ve výši 18.748.300 Kč, výdaje ve
výši 27.493.900 Kč.
Rozpočet je tedy nevyrovnaný a výdaje ve výši 8.745.600 Kč budou kryty dofinancováním z
bankovních účtů obce.
Rozprava:
Pavel Kaláb – finanční výbor prověřil jednotlivé příjmové a výdajové položky a doporučuje
rozpočet na rok 2020 schválit. ZO rozpočet probíralo několikrát na předcházejících poradách.
Návrh usnesení:
č. 213/18/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje rozpočet na rok 2020.
Rozpočet obsahuje celkové příjmy ve výši 18.748.300 Kč, výdaje ve výši 27.493.900 Kč,
financování ve výši 8.745.600 Kč viz příloha č. 1 rozpočet obce na rok 2020. V položkovém
čerpání rozpočtu v rámci jednotlivých paragrafů se připouští přesun finančních prostředků
správcem rozpočtu po odsouhlasení se starostou obce.
Zastupitelstvo obce dále stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetence starosty obce k
provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
do výše 100.000 Kč jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet
výdajů).
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v
případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
b) kdy zapojení výdajové položky je nutné k zajištění chodu obce v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z
neoprávněné úhrady,
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c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po
schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze
na zasedání podat ústně).
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 213/18/20 bylo schváleno.
4.2. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022
Důvodová zpráva:
Správce rozpočtu předkládá návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Moravské Knínice
na rok 2021 – 2022.
Rozprava:
Pavel Kaláb – finanční výbor konstatuje, že rozpočtový výhled obsahuje všechny v této chvíli
očekávané budoucí výdaje a významné investice. FV doporučuje ZO schválit střednědobý
rozpočtový výhled na léta 2021 – 2022.
Návrh usnesení:
č. 214/18/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Moravské
Knínice na rok 2021 – 2022, viz příloha č. 2, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 214/18/20 bylo schváleno.
4.3. Rámcová dohoda les
Důvodová zpráva:
Dne 02.07.2019 proběhlo výběrové řízení na lesnické činnosti v obecních lesích v k. ú,
Moravské Knínice (zakázka malého rozsahu č. 00000044). Byli osloveni tito účastníci: Petr
Buchal – Skryje, Vít Helán - M. Knínice, Emil Boček - Sejřek a Miroslav Košík - Jinačovice.
Výběrová komise ve složení Ing. Jana Zemanová, Ph.D. (předsedkyně), Jiří Helan (člen), Jiří
Hanák (člen), doporučila zastupitelstvu uzavřít Rámcovou dohodu pro lesnické činnosti v
obecních lesích v k.ú. Moravské Knínice s těmito účastníky.
Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schválilo na svém 10. zasedání dne 08.07.2019
usnesením č. 124/10/19 uzavření Rámcové dohody pro lesnické činnosti v obecních lesích v
k. ú. Moravské Knínice s Petrem Buchalem IČ 07136994, za nabídkovou jednotkovou
souhrnnou cenu ve výši 5.929,80 Kč, s Vítem Helánem IČ 69753440, za nabídkovou
jednotkovou souhrnnou cenu ve výši 5.929,80 Kč, Emilem Bočkem IČ 72462612, za
nabídkovou jednotkovou souhrnnou cenu ve výši 5.929,80 Kč a Miroslavem Košíkem IČ
62179527, za nabídkovou jednotkovou souhrnnou cenu ve výši 5.929,80 Kč a pověřilo
starostu obce k podpisu rámcových dohod s jednotlivými účastníky.
Tyto rámcové dohody byly uzavřeny s výše uvedenými účastníky dne 09.07.2019.
Rámcová dohoda s více účastníky byla uzavřena na dobu určitou, a to od 09.07.2019 do
08.07.2020 s tím, že platnost rámcové dohody může skončit nejen uplynutím uvedené doby,
ale také vyčerpáním zadavatelem vymezených finančních prostředků v celkové výši
2.000.000 Kč bez DPH. Tato částka byla stanovena jako maximální a nepřekročitelná.
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Vzhledem k velkému objemu prováděných prací v obecních lesích (kůrovcová kalamita) bude
v měsíci dubnu 2020 dosaženo částky 2 mil. Kč.
Dle směrnice o zadávání veřejných zakázek, platné od 14.05.2019, článek D, zastupitelstvo
obce může v odůvodněných případech, zejména pokud je nutné provést „zakázku“ v krátké
době nebo jde o „zakázku“ obdobného druhu, na jakou již bylo řízení podle odstavců A, B, C,
směrnice, provedeno nebo by vzhledem k objemu „zakázky“ a malému množství vhodných
dodavatelů nebylo hospodárné provést řízení podle odstavců A, B, C, rozhodnout, že veřejná
zakázka malého rozsahu bude zadána přímo dodavateli. Takové rozhodnutí musí být řádně
odůvodněno včetně předpokládané ceny zakázky.
Veřejná zakázka malého rozsahu - Rámcová dohoda pro lesnické činnosti v obecních lesích v
k.ú. Moravské Knínice, je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27, písm. a)
zákona. Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemné rámcové dohody mezi zadavatelem
a více účastníky, jejímž předmětem je provádění lesnických činností, zejména těžební a
pěstební práce. Zakázka není členěna na části.
Předmět veřejné zakázky:
Druh činnosti
Norma
Těžba

Přibližování

Přibližování potahem – svazkování
Vyklízení klestu
Ochrana proti okusu – Aversol letní
Ochrana proti buřeni chemicky
Ochrana proti buřeni mechanicky

1,61 Nh/m3 – 1m3+
1,67 Nh/m3 – 0,70-0,99
1,77 Nh/m3 – 0,50-0,69
1,90 Nh/m3 – 0,30-0,49
2,30 Nh/m3 – 0,20-0,29
1,01 Nh/m3 – 1m3+
1,04 Nh/m3 – 0,70-0,99
1,10 Nh/m3 – 0,50-0,69
1,22 Nh/m3 – 0,30-0,49
1,55 Nh/m3 – 0,20-0,29
1 Nh/m3

73 Nh/ha
75 Nh/ha – svah
70-84 Nh/m3

Prořezávka
Asanace kůrovcové hmoty
Zalesnění + doprava+založení sazenic
Zalesnění + doprava + založení sazenic polo/odrostky
Příprava pro zalesnění – křovinořez/JMP
Instalace + rozvoz lapačů
Aplikace Hagopur
Harvestorový uzel
1m3+
0,70-0,99
0,50-0,69
0,30-0,49
0,20-0,29
Vyvážení 500m+
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Ochrana proti myšovitým
Výřez vánočních stromků
Ochrana proti okusu – Morsuvin
Oprava/stavba oplocenky
Ochrana proti klikorohu

0,5 Nh/100 ks

Jednotlivé zakázky budou zadávány na základě rámcové dohody. Smluvní vztah mezi
zadavatelem a dodavatelem bude uzavírán měsíčně formou objednávek.
Vymezení předmětu veřejné zakázky dle hlavního slovníku jednotného klasifikačního
systému (CPV kódy):
77200000-2 Služby v oblasti lesnictví
77211500-7 Péče o lesní porost
77211600-8 Vysazování stromů
77230000-1 Služby související s lesnictvím
77231200-0 Hubení lesních škůdců
77211000-2 Služby související s těžbou dřeva
Rámcová dohoda s více účastníky bude uzavřena na dobu určitou. Platnost rámcové dohody
může skončit nejen uplynutím uvedené doby, ale také vyčerpáním zadavatelem vymezených
finančních prostředků v celkové výši 2.000.000 Kč bez DPH (slovy Dva miliony korun
českých). Tato částka je stanovena jako maximální a nepřekročitelná.
V rámci plnění lesnických činností zadavatel upřesní přesnou lokaci územního plnění zakázky
na úroveň konkrétního pracoviště, zpravidla jednoho nebo více lesních porostů. Lesní
porosty vycházejí z lesního hospodářského plánu.
Zadavatel uzavře rámcovou dohodu se všemi účastníky, se kterými byla uzavřena rámcová
dohoda dne 09.07.2019, tj. s Petrem Buchalem IČ 07136994, za stejnou nabídkovou
jednotkovou souhrnnou cenu ve výši 5.929,80 Kč, s Vítem Helánem IČ 69753440, za stejnou
nabídkovou jednotkovou souhrnnou cenu ve výši 5.929,80 Kč, Emilem Bočkem IČ 72462612,
za stejnou nabídkovou jednotkovou souhrnnou cenu ve výši 5.929,80 Kč a Miroslavem
Košíkem IČ 62179527, také za stejnou nabídkovou jednotkovou souhrnnou cenu ve výši
5.929,80 Kč.
Dílčí realizační smlouvy budou opět uzavírané postupem podle § 132, odst. 3 písm. b) zákona
formou měsíčních objednávek, ve kterých bude přesně vymezen předmět konkrétní zakázky,
místo plnění, doba plnění, hodnota plnění, případně další speciální podmínky.
Veřejná zakázka malého rozsahu je stejného druhu jako zakázka, na kterou bylo výběrové
řízení provedeno v červnu 2019. Vzhledem k velkému nárustu prací v lesích v celé republice z důvodu kůrovcové kalamity, nejsou volné pracovní kapacity – nejsou vhodní uchazeči pro
oslovení do výběrového řízení. Proto by obec při vyhlašování výběrového řízení oslovila opět
přímo, ty stejné účastníky minulého výběrového řízení.
Z výše popsaných důvodů se zastupitelstvo obce Moravské Knínice rozhodlo, že veřejná
zakázka malého rozsahu „Rámcová dohoda na lesnické činnosti v obecních lesích v k. ú,
Moravské Knínice“ bude, podle článku D, směrnice o zadávání veřejných zakázek, Obcí
Moravské Knínice, zadána přímo dodavatelům tj. Petru Buchalovi IČ 07136994, Vítu Helánovi
IČ 69753440, Emilu Bočkovi IČ 72462612 a Miroslavu Košíkovi IČ 62179527, za stejnou
nabídkovou jednotkovou souhrnnou cenu ve výši 5.929,80 Kč.
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Rozprava: Nebylo dalších dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 215/18/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje Rámcové dohody na lesnické činnosti v
obecních lesích v k.ú. Moravské Knínice s dodavateli: Petrem Buchalem IČ 07136994, za
stejnou nabídkovou jednotkovou souhrnnou cenu ve výši 5.929,80 Kč, Vítem Helánem IČ
69753440, za stejnou nabídkovou jednotkovou souhrnnou cenu ve výši 5.929,80 Kč,
Emilem Bočkem IČ 72462612, za stejnou nabídkovou jednotkovou souhrnnou cenu ve výši
5.929,80 Kč a Miroslavem Košíkem IČ 62179527, také za stejnou nabídkovou jednotkovou
souhrnnou cenu ve výši 5.929,80 Kč, viz příloha č. 3 - rámcové dohody.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu těchto rámcových dohod.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 215/18/20 bylo schváleno.
4.4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Důvodová zpráva: Jedná se o dodatek ke smlouvě o dílo na pořízení ÚP Moravské Knínice Dle
dohody mezi objednatelem a zhotovitelem se dodatek týká změny platebních podmínek, kdy
se prodlužuje doba vystavení faktury po předání díla na dobu do 90 dnů, se splatností 90
dnů.
Rozprava: Nebylo dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 216/18/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o
dílo mezi obcí Moravské Knínice a firmou kneslkynčl architekti, s.r.o. IČ47912481, viz
příloha č. 4 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 216/18/20 bylo schváleno.
4.5. Dotace na opravu kostela sv. Markéty Moravské Knínice
Důvodová zpráva: FV žádost projednal a doporučil k přijetí, problematika byla projednávána
na poradách.
Rozprava: Nebylo dotazů a připomínek.
Návrh usnesení:
č. 217/18/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje poskytnutí individuální
dotace pro Římskokatolickou farnost Kuřim, IČ 49461362, na opravu kostela sv. Markéty
v Moravských Knínicích, 2. etapa a současně schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 1/2020 o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Moravské Knínice. Dotace se poskytuje ve výši
500.000,-Kč, viz příloha č. 5. Veřejnoprávní smlouva č. 1/2020
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 217/18/20 bylo schváleno.
4.6. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1262
Důvodová zpráva: Ing Stanislav Krčma požádal obec Moravské Knínice o možnosti přemístění
včelstev z dosavadního stanoviště na pozemku p. č. 1249, na pozemek p. č. 1262. Jedná se o
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stejnou výměru jako na současném stanovišti, cca 50 m2. Všechny dotčené pozemky jsou ve
vlastnictví obce Moravské Knínice.
Rozprava: Ing. S. Krčma zdůvodnil žádost o změnu pozemku.
Návrh usnesení:
č. 218/18/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje záměr pronájmu části
pozemku p. č. 1262, viz příloha č. 6 - záměr pronájmu pozemku.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
1
Usnesení č. 218/18/20 bylo schváleno.
4.7. Smlouva o právu stavby, obec Moravské Knínice a TJ Sokol Moravské Knínice
Důvodová zpráva: Jedná se o smlouvu, která umožní vybudování obecní studny na základě
povolení k nakládání s podzemními vodami č. S-MK/21073/19/OSŽP/Gi.
Rozprava: Na žádost Dr. Koláčkové bude materiál diskutován na nejbližší poradě. Je nutné
minimálně přidat formulaci o právu nakládat s vodami i po uplynutí 30 let.
Návrh usnesení:
č. 219/18/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí návrh smlouvy o
právu stavby na vrtanou studnu, na p. č. 264/1 mezi obcí Moravské Knínice a TJ Sokol
Moravské Knínice a pověřuje starostu obce přípravou finální verze.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 219/18/20 bylo schváleno.
K bodu č. 5 - Informace starosty obce
- finanční situace obce - stav účtu k datu 16. 3. 2020 činí u KB 10.299.078, 37 Kč
u ČNB 11.733.684, 71 Kč
- další aktuální informace:
• informace Policie ČR o trestné činnosti
• participativní rozpočet 2020 – návrhy byly doručeny od 3 občanů, předány
předsedovi FV k posouzení a vypracování zprávy na příští poradu
krizový štáb – na 2 schůzích byly řešeny aktuální opatření k současné epidemiologické
situaci. V souladu s postupem vlády ČR a po dohodě s dotčenými organizacemi, spolky a
zásobováním obce byla přijata opatření k omezení šíření koronaviru. Dobrovolníci nabízí
pomoc se zajištěním nákupů potravin nebo léků. Tato pomoc zatím nebyla využita.
Návrh usnesení:
č. 220/18/20 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o finanční situaci obce a
další aktuální informace starosty obce.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 220/18/20 bylo schváleno.
K bodu č. 6 – Různé
Ing. Zemanová – zpráva ze školské rady - řešeno bylo nevhodné chování mezi žáky a výhrady
rodičů k organizaci výuky (např. vyšší počet učitelů prvního ročníku, metodické vedení
mladších členů pedagogického sboru). V rámci schůze školské rady byla diskutována opatření
přijatá školou, vzdělávání pedagogů v oboru speciální pedagogiky a možnosti ke zlepšení
situace.
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Jako problematická se jeví vzájemná komunikace vedení ZŠ a rodičů, proto ZO navrhuje
zřízení komise třídních důvěrníků jako poradního orgánu školské komise. Třídní důvěrníci
budou zastupovat rodiče z jednotlivých tříd ZŠ a MŠ. Jejich pravidelné setkávání umožní
častější diskuzi o případných problémech a postupech řešení.
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 21:42 hodin.
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