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

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice
konaného dne 09.11.2020
Přítomni: Jiří Hanák, Jiří Helan, MVDr. Ivana Koláčková Ph. D, Ing. et. Ing. Magdalena
Langerová, Ing. Jana Zemanová Ph.D., Pavel Kaláb, Ing. Stanislav Krčma.
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 02. 11. 2020 a
v infokanále místní kabelové televize.
Při zahájení jednání bylo přítomno 7 členů a ZO je tedy usnášení schopné.
Zápis ze zasedání ZO ověřili: Ing. Jana Zemanová, Ph.D. a Pavel Kaláb. Bez připomínek.
Program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Hlavní body jednání
4.1. Záměr obce pronájmu pozemků p. č. 1199,1200,1201,1202 v k. ú. Moravské
Knínice
4.2. Zadání výběrového řízení na vybudování dešťové kanalizace ulice Úvoz
4.3. Zadání výběrového řízení na vypracování PD polyfunkčního domu
4.4. Schválení zakázky na mulčování v lese
4.5. Schválení nákupu kompaktního traktoru
4.6. Místní poplatky na rok 2021
4.7. Odměny členů komisí a výborů
4.8. Podání žádosti o dotaci na dětské hřiště U Sokolovny, nadace ČEZ, projekt
Oranžové hřiště
4.9. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Moravské Knínice, za školní rok 2019/2020
4.10. RO 7/2020
5. Informace starosty obce
6. Diskuze – různé
7. Závěr
K bodu č. 1 – Schválení programu jednání
Starosta obce navrhl vyřadit z programu bod 4.1. Záměr obce pronájmu pozemků p. č. 1199,
1200, 1201, 1202 v k. ú. Moravské Knínice, z důvodu možných problémů při získávání dotací
na revitalizaci tohoto území. Záměr pronájmu bude řešen po vyjasnění situace s dotacemi a
s jejich zaúčtováním.

Upravený program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Hlavní body jednání
4.1. Zadání výběrového řízení na vybudování dešťové kanalizace ulice Úvoz
4.2. Zadání výběrového řízení na vypracování PD polyfunkčního domu
4.3. Schválení zakázky na mulčování v lese
4.4. Schválení nákupu kompaktního traktoru
4.5. Místní poplatky na rok 2021
4.6. Odměny členů komisí a výborů
4.7. Podání žádosti o dotaci na dětské hřiště U Sokolovny, nadace ČEZ, projekt
Oranžové hřiště
4.8. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Moravské Knínice, za školní rok 2019/2020
4.9. RO 7/2020
5. Informace starosty obce
6. Diskuze – různé
7. Závěr
Návrh usnesení:
č.298/25/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání 25. zasedání ZO
Hlasování:
pro
7
proti
0
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.299/25/20 – 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 Ing. Stanislav Krčma
Nebyly jiné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
č. 300/25/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu z 25. zasedání Ing. et Ing.
Magdalenu Langerovou a Ing. Stanislava Krčmu
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni
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K bodu č. 4 – Hlavní body jednání
4.1. Zadání výběrového řízení na vybudování dešťové kanalizace ulice Úvoz
Důvodová zpráva: V naší obci byla v minulosti vybudována kanalizace, z větší části jednotná.
Tato je celá zaústěná do separátoru v Dolní brance. Při deštivém počasí teče do tohoto
separátoru i značné množství dešťové vody, která je následně přečerpávána do Modřic. Při
přívalovém dešti dochází k tomu, že toto přečerpávání kapacitně nestíhá a splašky naředěné
dešťovou vodou vtékají bezpečnostním přepadem do potoka Kuřimky. V naší obci je pouze
pár lokalit, ze kterých je odváděna zvlášť dešťová voda přímo do potoka. Je nutné tuto situaci
začít řešit. Proto je při rekonstrukci ulice Úvoz navrženo vybudování i dešťové kanalizace,
která zatím bude v dolní části zaústěna zpět do jednotné a při rekonstrukci silnice II/386, jejíž
součástí bude i dešťová kanalizace, tato bude s ní propojena. K tomuto řešení se přistupuje
kvůli rekonstrukci ulice Úvoz, aby nedocházelo v budoucnu k jejímu dalšímu rozkopávání,
max. při nějaké havárii.
Výběrové řízení vypracoval úřad obce, do výběrové komise jsou navrženi: Jiří Hanák, Ing. Petr
Řezníček, Jana Kosíková.
Osloveni budou tito uchazeči: VHS Brno, a.s. IČ: 25556568, MERTASTAV, s.r.o. IČ: 26247461,
ZEMAKO, s.r.o. IČ: 25504011.
Rozprava: Na stavbu bylo vydáno stavebního povolení, které momentálně čeká na nabytí
právní moci.
Dr. Koláčková upozorňuje, že návrh smlouvy, jako součást zadávací dokumentace byl ZO
zaslán teprve v den zasedání, proto nebylo možné jej řádně připomínkovat. V návrhu
smlouvy jsou uvedena data realizace, která se neshodují s textem výzvy. Do textu výzvy je
třeba doplnit v bodě 1 odkaz na číslo stavebního povolení. Datum podání nabídek je 13. 11.
2020.
Návrh usnesení:
č. 301/25/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje text výzvy výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 00000063 „Dešťová kanalizace ulice Úvoz,
obec Moravské Knínice“, seznam oslovených uchazečů a výběrovou komisi ve složení Jiří
Hanák, Ing. Petr Řezníček, Jana Kosíková, viz příloha č. 1 - text výzvy.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č.301/25/20 bylo schváleno.
4.2. Zadání výběrového řízení na vypracování PD polyfunkčního domu.
Důvodová zpráva: Zastupitelstvo obce na svém 24. zasedání pověřilo starostu obce zadáním
výběrového řízení na vypracování PD na Polyfunkční dům. K vypracování zadání byla
oslovena firma KOINVEST CZ, s.r.o. IČ 28331115. Jako členové do výběrové komise jsou
navrženi: Jiří Hanák, Ing. Josef Simetinger, Ing. Vít Liškutin, Věra Bartůňková.
Osloveni budou tito uchazeči: MENHIR projekt, s.r.o., Brno-Štýřice, Horní 729/32, 639 00 IČ:
63470250, DIMENSE v.o.s., Brno-střed, Hrnčířská 15, 602 00 IČ: 27753379, PROMED Brno,
spol. s.r.o., Žitná 1495/19, Řečkovice, 621 00 IČ: 18825885
Rozprava: Dr. Koláčková dotaz na cenu za administraci výběrového řízení. Cena bude
12.000 Kč.
Návrh usnesení:
č. 302/25/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje text výzvy výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 00000067 „PD polyfunkční dům“, seznam
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oslovených uchazečů a výběrovou komisi ve složení Jiří Hanák, Ing. Josef Simetinger, Ing.
Vít Liškutin, Věra Bartůňková, viz příloha č. 2 - text výzvy.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č.302/25/20 bylo schváleno.
4.3. Schválení zakázky na mulčování v lese
Důvodová zpráva: Vzhledem k tomu, že je nutné sázet stromky a vytěžené plochy po
kůrovcové kalamitě je nutné vyčistit od klestu, musí se toto provést v krátké době. Na trhu je
malý počet vhodných dodavatelů s volnou kapacitou. Práce budou provedeny s mulčovacím
strojem v rozsahu max. 5 ha. Nabídková cena za ha je 28.000 Kč. Předpokládaná maximální
celková cena je tedy 140.000 Kč bez DPH. Zakázka bude zadána podle bodu „D“ vnitřní
směrnice. Práce provede firma Libor Ševčík IČ 62074377. Jedná se o zakázku malého rozsahu
č. 00000066. Obec bude žádat o dotaci, ta by mohla dosáhnout až 18.000 Kč/ha.
Rozprava: P. Kaláb upozorňuje na nutnost vyjadřovat v rámci ceny i DPH – doplněno během
zasedání.
Starosta upřesnil, že 5 ha je zřejmě nadsazená plocha, přesná rozloha, a tedy i finální cena je
určována dle GPS zaměření po provedení prací.
Návrh usnesení:
č. 303/25/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje zadání zakázky malého
rozsahu Mulčování v lese č. 00000066, firmě Libor Ševčík Housko 16, Vysočany 679 13, IČ
62074377. Zakázka je zadána dle bodu „D“ vnitřní směrnice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Maximální cena zakázky je 140.000 Kč bez DPH.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 303/25/20 bylo schváleno.
4.4. Schválení nákupu kompaktního traktoru
Důvodová zpráva: Na poradě 05.10.2020 bylo zastupitelstvo obce seznámeno se záměrem
nákupu kompaktního traktoru. Jedná se o traktor vybavený čelním nakladačem, a jako další
součást dodávky je příkopové rameno. Pořízením tohoto stroje se zlepší údržba v obci,
zejména však mimo její zastavěnou část. Stroj s tímto vybavením umožní provádění
drobných terénních úprav, zjednoduší práci obecních zaměstnanců při neustálém přesunu
různých materiálů. Čelní radlice bude vybavena i na manipulaci s bioodpadem, popřípadě na
čistění lesních cest. Příkopové rameno, které je součástí zakázky nám pomůže udržovat polní,
ale i lesní cesty v příjemném vycházkovém stavu. Odhadovaná úspora nákladů, kdy nám tato
technika pomůže dělat to, na co jsme si doteď najímali externí firmy, je cca 70.000 Kč/rok.
K dodání tohoto stroje byly poptány čtyři firmy. Nabídku poslaly pouze tři: RAMOOS-KOO
s. r. o. IČO 49358618, cena 1.259.561,60 Kč s DPH, firma SSKT s. r. o. IČO 05647363, cena
1.151.920 Kč s DPH a firma P&L, spol. s. r. o., IČO 00351504, cena 1.166. 440 Kč s DPH.
Jako nejvhodnější dodavatel byla vybrána firma SSKT s. r. o. Jejich nabídka byla nejlevnější, a
jejich stroj splňoval nejlépe naše technické požadavky.
Rozprava: Starosta – na nabízené stroje byly poptávány i reference obcí, které podobnou
techniku využívají. Reference uvádí bezproblémový chod i spokojenost se servisem.
Dr. Koláčková – dotaz na realizaci zakázky – formou objednávky.
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Návrh usnesení:
č. 304/25/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje zakázku malého rozsahu č.
00000065 Nákup kompaktního traktoru s příslušenstvím, od firmy SSKT s. r. o., Hlína 67,
664 91 Hlína, IČO 05647363, za cenu 1.151.920 Kč s DPH.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 304/25/20 bylo schváleno.
4.5. Místní poplatky na rok 2021
Důvodová zpráva: Vyhlášky o místních poplatcích schvalované jsou v původním znění, tak jak
byly schválené odborem kontroly a dozoru MVČR. Dochází pouze ke změně peněžní částky v
odstavci Sazba poplatku a v odstavci účinnost vyhlášky.
Náklady na likvidaci odpadů, dle propočtů se náklady na jednoho občana za rok 2019, se
pohybují ve výši 608 Kč. Současně také dochází k navýšení poplatku za skládkovné a
spalování odpadu, proto zastupitelstvo obce rozhodlo o navýšení částky na rok 2021 o 50 Kč
na celkových 600 Kč za osobu a rok.
Poplatek ze psů se zvyšuje na 150 Kč za každého psa staršího tří měsíců a rok.
Rozprava: J. Zemanová, M. Langerová upozorňuje na nutnost řádně zdůvodnit zvýšení
poplatku za odpady ve Zpravodaji. Je nutné opakovaně vysvětlit, co všechno cenu odpadů
ovlivňuje a jaký servis poplatek zahrnuje.
P. Kaláb – je třeba upozornit, že obec se tímto opatřením snaží udržet výši každoročního
doplatku za svoz odpadu na obdobné částce.
Návrh usnesení:
č. 305/25/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje OZV č. 1/2020, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu, viz příloha č. 3 - OZV č. 1/2020.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 305/25/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
č. 306/25/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje OZV č. 2/2020, o místním
poplatku ze psů, viz příloha č. 4 - OZV2/2020.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 306/25/20 bylo schváleno.
4.6. Odměny členů komisí a výborů
Důvodová zpráva: Dne 17. prosince 2018 předložil starosta obce návrh na vyplacení odměn
pro členy výborů zastupitelstva obce a členy komisí starosty obce, kteří nejsou členy
zastupitelstva obce ve výši 1.268 Kč za rok. V průběhu roku 2019 a následně 2020 se ukázalo,
že intenzita zapojení jednotlivých členů je různá a tomu by měla odpovídat i vyplácená
odměna. Podle metodiky ministerstva vnitra mohou být takovéto odměny vypláceny na
základě usnesení ZO. Starosta proto navrhuje, vyplácet těmto spolupracovníkům odměnu
formou daru, a to na základě doporučení předsedů jednotlivých komisí a výborů.
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Rozprava: Starosta obce tímto vyzývá předsedy komisí a výborů k návrhu odměn za rok 2020
pro jednotlivé členy, a to v termínu do 15.11.2020.
Návrh usnesení:
č. 307/25/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice ruší usnesení č. 35/3/18, kterým byla
schválena odměna ve výši 1.268 Kč členům výborů ZO a komisí starosty obce, kteří nejsou
členy zastupitelstva obce. Finanční kompenzace bude vyplácena na základě doporučení
předsedů komisí a výborů.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 307/25/20 bylo schváleno.
4.7. Podání žádosti o dotaci na dětské hřiště U Sokolovny, nadace ČEZ, projekt Oranžové
hřiště.
Důvodová zpráva: ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ 2020
Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce
dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost
hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.
Nadační příspěvek je určen výhradně k úhradě nákladů vzniklých po podání žádosti, a to až
do 365 dní po datu podání žádosti. Příjemce nadačního příspěvku je povinen čerpat rozpočet
v souladu s popsaným účelem projektu, rozpočtem a položkami uvedenými v žádosti.
Rozprava: Dr. Koláčková dotaz na zpracovatele žádosti o dotaci – žádost vypracuje kancelář
úřadu (Jana Kosíková). Termín podání je 31.12. 2020.
Návrh usnesení:
č. 308/25/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje podání žádosti na dotaci na
dětské hřiště v ulici U Sokolovny, u nadace ČEZ, projekt Oranžové hřiště 2020.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 308/25/20 bylo schváleno.
4.8. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Moravské Knínice, za školní rok 2019/2020
Důvodová zpráva: Příspěvková organizace ZŠ a MŠ M. Knínice předložila ZO výroční zprávu o
činnosti ZŠ a MŠ Moravské Knínice za školní rok 2019/2020, zastupitelstvo se s ní seznámilo.
Rozprava: Jana Zemanová informovala schválení dokumentů školskou radou v zákonné
lhůtě.
Návrh usnesení:
č. 309/25/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí výroční zprávu o
činnosti ZŠ a MŠ za školní rok 2019/2020, viz příloha č. 5 - výroční zpráva
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č.309/25/20 bylo schváleno.
4.9. Rozpočtové opatření č. 7/2020
Důvodová zpráva: V RO č. 7 dochází k navýšení příjmů a výdajů o částku 64.100 Kč.
V příjmech se jedná o zapojení neinvestiční dotace MŽP – Program péče o krajinu –
významné krajinné prvky, ve výdajích bylo o tuto částku 64.100 Kč navýšení u § 1031 – práce
les.
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Dále se jedná o převody mezi §, a to na pokrytí očekávaných zvýšených výdajů na: pěstební
činnost – práce v lese, na komunální služby – opravu multikáry, polyfunkční centrum projekt
a na pojištění majetku.
Tyto výdaje budou pokryty snížením výdajů u § 2219 – ostatní záležitosti pozemních
komunikací ve výši 1.700.000 Kč (cyklostezka).
Rozprava: P. Kaláb shrnul, že nedochází k zapojení rozpočtové rezervy.
Návrh usnesení:
č. 310/25/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje Rozpočtové opatření č.
7/2020, viz příloha č. 6 RO č. 7/2020
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č.310/25/20 bylo schváleno.
K bodu č. 5 - Informace starosty obce
• finanční situace obce – stav účtu k datu 09.11.2020 činí

u KB 11.553.276,82 Kč
u ČNB 14.043.244,91 Kč

• další aktuální informace:
MŠ – postaven přístřešek ke vchodu do školky, na zahradě umístěn nový herní prvek – věž;
Mikroregion Kuřimka – 06.11.2020 schválena na valné hromadě smlouva se zhotovitelem
cyklostezky, cca do konce listopadu by měla být smlouva podepsána, od podpisu smlouvy má
zhotovitel 10 měsíců na realizaci stavby. V rámci stavby se domlouvá i možnost položení
optických kabelů z Kuřimi do Moravských Knínic.
Návrh usnesení:
č. 311/25/20 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí finanční stav obce a další aktuální
informace
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
snesení č. 311/25/20 bylo schváleno.
K bodu č. 6 – Různé
P. Kaláb – na ftp ukládat finální verzi zápisu, ideálně včetně všech schválených dokumentů (v
jednom dokumentu), bude sloužit jen pro potřeby ZO
Dr. Koláčková – umožnilo by zpětnou kontrolu a dohledání schválené dokumentace, může
být využito jako elektronická verze archivu
Starosta – bude zavedeno od 25. zasedání ZO
S. Krčma – informoval o nadcházející schůzce se zástupcem DI PČR v záležitosti uvažovaných
přechodů pro chodce a nutnosti detailně prodiskutovat způsob financování plánovaných
oprav místních komunikací.
J. Zemanová – MŠ bude zjišťovat předběžný zájem o přijetí do MŠ pro školní rok 2020/21,
bude zveřejněna výzva ředitelky v obvyklých médiích. Na základě zájmu se případně začne
s přípravou nové třídy v sokolovně.
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 21:10 hodin.
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