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

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice
konaného dne 14.12.2020
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 07.12.2020 a v infokanále
místní kabelové televize.
Při zahájení jednání bylo přítomno 7 členů a ZO je tedy usnášení schopné.
Zápis z 25. zasedání ZO ověřili: Ing. et Ing. Magdalena Langerová a Ing. Stanislav Krčma
Zápis z 26. zasedání ZO ověřili: Ing. Jana Zemanová, Ph.D. a Pavel Kaláb
Oba zápisy bez připomínek.
Program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Hlavní body jednání
4.1. Smlouva č. 1030057102/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s f.
E.ON
4.2. Výběr zhotovitele PD na polyfunkční dům
4.3. Návrh na výši odměn členů výborů a komisí
4.4. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZO
4.5. Veřejná zakázka Změna užívání zasedací místnosti sálu OÚ Moravské Knínice
4.6. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moravské Knínice na rok 2020
4.7. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Moravské Knínice
4.8. Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Moravské Knínice
4.9. Žádost o příspěvek pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charita Tišnov
4.10. Dodatek č. 1. a dodatek č. 2. ke smlouvě s firmou AVE
4.11. Dodatek ke smlouvě na dětské hřiště U Sokolovny
4.12. Oprava části povrchu komunikace ulice Úvoz
4.13. Podání žádosti na dotaci od MMR na opravu a rekonstrukci místních komunikací
4.14. Rozpočtové provizorium obce na rok 2021
4.15. RO 8/2020
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. 318/27/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 27. 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. 319/27/20 – 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. 320/27/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu z 27. zasedání Ing. et Ing.
Magdalenu Langerovou a Ing. Stanislava Krčmu
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
K bodu č. 4 – Hlavní body jednání
4.1. Smlouva č. 1030057102/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s f. E.ON
Důvodová zpráva: Obci Moravské Knínice byl zaslán firmou E.ON Distribuce, a.s. návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Jedná se o vedení kabelu NN přes
pozemek p. č. 235/1 ve vlastnictví obce M. Knínice, na pozemek p. č. 1104, ve vlastnictví
pana Tomáše Borka. Vedení NN bylo připomínkováno stavební komisí a trasa byla schválena
v souladu s plánovanou budoucí komunikací a veřejným prostorem.
Rozprava: Nebylo dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 321/27/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje smlouvu č.
1030057102/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce,
a.s., IČ. 280 85 400, viz příloha č. 1 – návrh smlouvy
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 321/ 27/20 bylo schváleno.
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4.2. Výběr zhotovitele PD na polyfunkční dům
Důvodová zpráva: Zastupitelstvo obce na svém 25. zasedání schválilo text výzvy výběrového
řízení na zhotovitele PD na multifunkční dům, dále schválilo seznam oslovených uchazečů a
složení výběrové komise. Veškeré podklady pro výběrové řízení zpracovala firma KOINVEST
CZ, s.r.o., IČ 28331115, zastoupená paní Věrou Bartuňkovou. Nabídky od oslovených firem
byly následující: MENHIR projekt, s.r.o., Brno- Štýřice, Horní 729/32, 639 00 IČ: 63470250
s nabídkovou cenou 1 983 190,-Kč s DPH, DIMENSE v.o.s., Brno- Brno- střed, Hrnčířská 15,
602 00 IČ: 27753379, s nabídkovou cenou 1 918 092,-Kč s DPH a PROMED Brno, spol. s.r.o.,
Žitná 1495/19, Řečkovice, 621 00 IČ: 18825885, s nabídkovou cenou 1 769 625,-Kč, s DPH.
Výběrová komise doporučuje zadavateli vybrat zhotovitele vítěznou nabídku PROMED Brno,
spol. s.r.o., Žitná 1495/19, Řečkovice, 621 00 IČ: 18825885, za cenu 1 769 625,-Kč DPH.
Rozprava:
P. Kaláb – v usnesení o schválení výzvy k výběrovému řízení byla schválena čtyřčlenná
komise. Ze zápisu ale vyplývá, že finální složení výběrové komise je tříčlenné.
Starosta – paní Bartuňková nechtěla být členkou komise, u výběru byla ale přítomna a
provedla administraci výběrového řízení.
P. Kaláb – cena za projektovou dokumentaci je spíše vyšší, dala by se snížit např. novým
výběrovým řízením, které by bylo otevřené.
J. Helan – cena byla ověřována nezávislým odborníkem s využitím nástroje UNICA – nejnižší
možná cena 1.680.000 Kč bez DPH. Rizikem otevřeného výběrové řízení je možnost zapojení
méně kvalitních dodavatelů, kteří sice nabídnou nižší cenu, ale na úkor kvality práce nebo
doby dodání. Priorita tohoto polyfunkčního domu pro obec je vysoká.
J. Zemanová – z jaké přepokládané ceny realizace vycházelo ověření nezávislým
odborníkem?
J. Helan – 28.000.000 Kč
Starosta – na poradě byla uvedena chybná částka realizace (80.000.000 Kč)
J. Zemanová – jaké podmínky mají obvykle vypisované dotační tituly? Kdo bude zpracovávat
žádost o případnou dotaci?
Starosta – žádost bude zpracovávat externí firma, dotační tituly se liší, konkrétní příklady
podmínek neznáme.
P. Kaláb – bylo by možné prověřit možnost dotací?
I. Koláčková – před zahájením přípravy studie bylo zmiňováno vytvoření analýzy na
návratnost investice, předpokládané provozní náklady budovy, prostudování podmínek
dotačních programů. Bylo avizováno, že vše bude detailně probráno na poradě, která se ale
nekonala. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkou investici, měla by proběhnout sumarizace
všech dostupných informací, na základě kterých by se ZO zodpovědně rozhodlo. Z toho
důvodu navrhuje vzít informace na vědomí a detailně vše probrat na poradě.
M. Langerová – cena projektu se jeví vysoká
S. Krčma – jedná se o velkou investici, shoda v rámci ZO by měla být většinová
Starosta – v lednu svolá poradu, na kterou pozve také zástupce stavební komise, zajistí do
příští porady a zjistí příklady podmínek dotačních titulů.
J. Helan – připraví do porady sumarizaci provozních nákladů obecních budov a
předpokládané náklady na provoz polyfunkčního domu.
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Návrh usnesení:
322/27/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí informace o
výběrovém řízení na zhotovitele PD na stavbu Polyfunkčního domu v k.ú. Moravské
Knínice p. č. 380 (zakázka malého rozsahu č. 00000067)
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 322/27/20 bylo schváleno.
4.3. Návrh na výši odměn členů výborů a komisí
Důvodová zpráva: Na svém 25. zasedání na doporučení starosty obce bylo zastupitelstvem
zrušeno usnesení č. 35/3/18, týkající se výše odměn členům výborů ZO a komisí starosty
obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce. Finanční kompenzace bude vyplácena na
základě doporučení předsedů komisí a výborů. Starosta obce současně vyzval předsedy
komisí a výborů k návrhu odměn za rok 2020 pro jednotlivé členy, a to v termínu do
15.11.2020. Dodané návrhy starosta obce doplnil o odměnu pro předsedu stavební komise,
který není členem zastupitelstva, a tudíž nepobírá žádnou stálou odměnu. Výše odměn
jednotlivých členů bude přílohou usnesení se jmenovitým seznamem.
Rozprava: Nebylo dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 323/27/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje odměny členům výborů
zastupitelstva obce a členům komisí starosty obce, kteří nejsou neuvolněnými členy
Zastupitelstva obce Moravské Knínice. Odměny budou vyplaceny v následující výši:
•
•
•
•
•
•
•
•

kontrolní výbor
finanční výbor
komise ŽP
komise pro sport a kulturu
stavební komise
stavební komise
stavební komise
stavební komise

2.000 Kč
2.000 Kč
1.268 Kč
2.000 Kč
5.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč
2.000 Kč

Hlasování:
pro
7
proti
Usnesení č. 323/27/20 bylo schváleno.

0

zdrželo se

0

4.4. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členu ZO
Důvodová zpráva: Neuvolněná členka Zastupitelstva obce Moravské Knínice ……….. provádí
každý měsíc kontrolu textů Zpravodaje obce Moravské Knínice před jeho zasláním do
tiskárny. Proto jí byla navržena mimořádná jednorázová odměna ve výši 2.000 Kč.
Návrh usnesení:
č. 324/27/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje mimořádnou odměnu ve
výši 2.000 Kč ………………………, neuvolněné člence Zastupitelstva obce Moravské Knínice za
kontrolu textů v měsíčníku Zpravodaj obce Moravské Knínice.
Hlasování:
pro
6
proti
1
zdrželo se
0
4

Usnesení č. 324/27/20 bylo schváleno.
4.5. Veřejná zakázka Změna užívání zasedací místnosti sálu OÚ Moravské Knínice
Důvodová zpráva: V rámci veřejné zakázky malého rozsahu č. 00000068 „Změna užívání
zasedací místnosti sálu OÚ Moravské Knínice“ byly starostou obce osloveny tři stavební firmy
k podání nabídky. Nabídku dodala firma KLIPASTAV, s. r. o., Mlýnská 326/13, 602 00 BRNO,
IČ: 04066669 na cenu 701.932,40 Kč s DPH, firma APPESTAV, s.r.o., Tyršova 1780/62, 664 34
Kuřim, IČ: 29290759, na cenu 709.428,90 Kč s DPH. Firma DOLP stavební společnost, s.r.o.,
Bednářova 30a, 619 00 Brno, IČ: 49453190 cenovou nabídku nedodala.
Starosta obce doporučuje zastupitelstvu schválit jako zhotovitele zakázky firmu KLIPASTAV,
s.r.o., s nejnižší nabídkovou cenou.
Rozprava: Nebyly další dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení:
č. 325/27/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje jako zhotovitele veřejné
zakázky malého rozsahu č. 00000068, „Změna užívání zasedacího sálu OÚ Moravské
Knínice“ firmu KLIPASTAV, s.r.o., Mlýnská 326/13 602 00 BRNO IČ:04066669 za nabídkovou
cenu 701.932,40 Kč s DPH a pověřuje starostu obce objednáním díla.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 325/27/20 bylo schváleno.
4.6. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moravské Knínice na rok 2020
Důvodová zpráva: Finanční výbor projednal na svém 14. zasedání kontrolu návrhu výše
dotace obce příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Moravské Knínice na rok 2021 a jejího
celkového rozpočtu. Dle informací, poskytnutých vedením školy, se zvýší celkový počet žáků.
Plánuje se otevření nové třídy MŠ pro 15 předškolních dětí v budově sokolovny, rozšíří se
úvazky zaměstnanců, doplní se vybavení dvou nových tříd ZŠ, vybudovaných ze sálu OÚ a
třídy MŠ v sokolovně. Z výše uvedených důvodů dojde v roce 2021 ke zvýšení požadované
dotace od zřizovatele o 252.000 Kč.
Finanční výbor konstatuje, že návrh rozpočtu ve svých položkách a celkovém objemu
odpovídá auditovaným výsledkům hospodaření minulých let a návrhům rozpočtů z minulých
let. Navrhuje předložený rozpočet i výši dotace obce schválit.
Rozprava:
I. Koláčková – co znamená transfer EF? Jeho původní výše byla plánována na 600.000 Kč,
realizována jen v částce 210.000 Kč;
P. Kaláb – jedná se o projekt, který je čerpán po částech, v plánu rozpočtu je uvedena celá
částka;
J. Zemanová – předběžný zájem o školku převyšuje nabídku volných míst, třída v sokolovně
bude nutná;
P. Kaláb – v rámci zvažovaných investic je prioritní příprava dalšího rozšíření školky;
I. Koláčková – již před 2 lety začala kancelář úřadu pracovat na přípravě strategického
rozvojového plánu. V jakém stádiu je příprava dokumentu?
Starosta – v přípravě dokumentu se nepokročilo;
Návrh usnesení:
č. 326/27/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje návrh rozpočtu
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moravské Knínice na rok 2021. a schvaluje příspěvek na
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činnost příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Moravské Knínice na rok 2021 ve výši 1.638.000 Kč,
viz příloha č. 2 – návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moravské Knínice na rok
2021.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 326/27/20 bylo schváleno.
4.7. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Moravské Knínice
Důvodová zpráva: FV navrhuje předložený střednědobý výhled rozpočtu schválit. Zdůvodnění
viz předchozí bod jednání.
Rozprava: Nebylo dotazů ani připomínek
Návrh usnesení:
č. 327/27/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu ZŠ a MŠ Moravské Knínice 2022-2023, viz příloha č. 3 – střednědobý výhled ZŠ a
MŠ M. Knínice
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 327/27/20 bylo schváleno.
4.8. Návrh na vyřazení majetku ZŠ a MŠ Moravské Knínice
Důvodová zpráva: Ředitelka ZŠ a MŠ Moravské Knínice předložila návrh na vyřazení majetku
v hodnotě 103 322,50 Kč. Starosta obce provedl fyzickou kontrolu věcí uvedených na
seznamu a doporučuje návrh beze změny schválit, včetně dvou notebooků, jednoho stolního
počítače a jedné tiskárny. Na všechny přístroje doložila škola potvrzení od odborné firmy, že
případná oprava, vzhledem ke stáří přístrojů, by byla neekonomická.
Rozprava: Nebylo dotazů ani připomínek
Návrh usnesení:
č. 328/27/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje návrh na vyřazení majetku
ZŠ a MŠ Moravské Knínice, viz příloha č. 4 - seznam vyřazeného inventáře.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 328/27/20 bylo schváleno.
4.9. Žádost o příspěvek pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charita Tišnov
Důvodová zpráva: Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov se obrátila na naši obec se
žádostí o poskytnutí finančního daru ve výši 11.000 Kč na částečné pokrytí provozních
nákladů služeb v roce 2020. Diecézní charita Brno oslovuje s touto žádostí všechny obce,
jejímž občanům v letošním roce poskytovala služby domácího hospice. Jedná se o péči o
pacienty v terminálním stádiu onemocnění. V letošním roce byla tato služba poskytována
také jednomu občanu naší obce.
Rozprava: Nebylo dotazů ani připomínek
Návrh usnesení:
č. 329/27/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje poskytnutí finančního daru
pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Tišnov, ve výši 11.000 Kč.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
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Usnesení č. 329/27/20 bylo schváleno.
4.10. Dodatek č. 1. a dodatek č. 2. ke smlouvě s firmou AVE
Důvodová zpráva: Příloha č. 1 – Specifikační list – Rozšířením ekodvorku v Dolní brance vznikl
prostor pro umístění 2 dalších nádob na plasty a papír. Další 2 nádoby budou umístěny ke
hřbitovu, kde dochází k přeplňování nádob a k nežádoucímu znečisťování okolí. Umístění
nádob na tříděný odpad na parkovišti u hřbitova je sice pouze dočasné řešení, ale vytíženost
nádob ukazuje, že poloha případného ekodvorku je vhodná.
Příloha č. 2 – Cenová příloha – od 01.01.2021 dochází k navýšení ceny za odstranění (uložení)
odpadu o 400 Kč za tunu a o navýšení ceny za výklop separovaného odpadu o 20 Kč. Ostatní
ceny zůstávají.
Rozprava: P. Kaláb – poděkoval za rozšíření ekodvorku v Dolní brance a konstatoval, že
dostupnost jednotlivých kontejnerů se zlepšila.
Starosta obce – na dočasném ekodvorku u hřbitova budou provedeny mírné terénní úpravy.
Návrh usnesení:
č. 330/27/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje ke smlouvě s firmou AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089 přílohu č. 1 Specifikační list – navýšení
počtu nádob na separovaný odpad a přílohu č. 2 Cenová příloha – navýšení ceny za
odstranění odpadu o 400 Kč za tunu bez DPH a navýšení ceny za výklop separovaného
odpadu o 20 Kč za nádobu bez DPH, s účinností od 01.01.2021, viz příloha č. 5 – přílohy č. 1
a č. 2 ke smlouvě s AVE.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 330/27/20 bylo schváleno.
4.11. Dodatek ke smlouvě na dětské hřiště U Sokolovny
Důvodová zpráva: Firma Hřiště 8D s.r.o., která provádí instalaci dětského hřiště v ulici U
Sokolovny, podala návrh dodatku ke smlouvě o dílo na tuto akci (schváleno usnesením č.
282/23/20). Jedná se o prodloužení termínu plnění smlouvy do 28. února 2021. Důvodem je
opoždění dodávek některých prvků od subdodavatelů, způsobených celosvětovou krizí
COVID - 19.
Rozprava: I. Koláčková – dodatek předložený ZO ke schválení je již podepsaný firmou s datem
21.10.2020. Toto datum je předvyplněno i pro zástupce obce, což nelze, datum na dodatku
je nutné aktualizovat.
Návrh usnesení:
č. 331/27/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje dodatek ke Smlouvě o dílo
s firmou Hřiště 8D s.r.o., Rybkova 948/23, obj. 30, 602 00 Brno, IČ: 04436857, na změnu
termínu dokončení díla. Viz příloha č. 6 – dodatek smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 331/27/20 bylo schváleno.
4.12. Oprava části povrchu komunikace ulice Úvoz
Důvodová zpráva: Obci byla nabídnuta mimořádná možnost položení asfaltové směsi, která
zbyla při realizaci oprav v sousední obci. Cena za pokládku m2 byla dohodnuta na 350 Kč za
m2 bez DPH. Starosta obce, vzhledem k nebezpečí, že prodlení v rozhodnutí o využití nabídky
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ovlivní kvalitu materiálu (pracovní teplota směsi), rozhodl položit asfaltovou směs v části
ulice Úvoz, od rozdvojení cest směrem ke garážím. Celková cena byla odhadována dle
množství materiálu na 150.000 Kč bez DPH. Dle vnitřní směrnice pro zadávání zakázek
malého rozsahu by se jednalo o kategorii ,,A“. Po provedení prací a zaměření skutečně
pokryté plochy se konečná částka zvýšila na 182.000 Kč bez DPH.
Rozprava: Nebylo dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 332/27/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí zakázku malého
rozsahu č. 00000064 Oprava části povrchu komunikace ulice Úvoz. Zakázka je realizována
dle vnitřní směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle
bodu ,,D“.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 332/27/20 bylo schváleno.
4.13. Podání žádosti na dotaci od MMR na opravu a rekonstrukci místních komunikací
Důvodová zpráva: Do 21.12.2020 je možno u MMR podávat žádosti o dotace na opravy a
rekonstrukce místních komunikací. Obec v tuto chvíli, po konzultaci s odbornou firmou,
nemůže splnit kritéria pro podání žádosti na žádnou ze zamýšlených rekonstrukcí
komunikací.
V rámci jednání s firmou zpracovávající žádosti o dotace, bylo ale doporučeno podat žádost o
dotaci na vybudování tříd v zasedací místnosti OÚ v rámci programu obnovy a rozvoje
venkova. Výše dotace je uváděna až 80 %, žádost o dotaci zpracovává firma Dotace Snadno
s.r.o., IČ 03638600
Rozprava: P. Kaláb – zdůraznil nutnost připravovat potenciálních investiční záměry a
kontrolovat možnosti dotací.
Návrh usnesení:
č. 333/27/20 –– Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje podání žádosti o dotaci s
názvem „Změna užívání zasedací místnosti sálu OÚ Moravské Knínice“ do dotačního
programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Program obnovy a rozvoje venkova pro rok
2021 – dotační titul „E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 333/27/20 bylo schváleno.
4.14. Rozpočtové provizorium obce na rok 2021
Důvodová zpráva: Účetní obce předložila ZO návrh pravidel rozpočtového provizoria pro rok
2021 dle ustanovení §13 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění.
Rozprava: Účetní obce podala vysvětlení.
Návrh usnesení:
č. 334/27/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje pravidla rozpočtového
provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření, kterými se bude řídit hospodaření
obce Moravské Knínice s účinností od 1. 1. 2021, viz příloha č. 7 – rozpočtové provizorium.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
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Usnesení č. 334/27/20 bylo schváleno.
4.15. RO 8/2020
Důvodová zpráva: V příjmech i výdajích byla začleněna do rozpočtu obce částka 17.500 Kč,
tj. přijatá neinvestiční dotace MŽP – extravilán střelnice U Dubu. Do příjmů byla dále
začleněna částka 1.464.600 Kč - dotace na likvidaci kůrovcové kalamity 2019, tato částka byla
dána i na položku 8115 financování – změna stavu na bankovním účtu.
Rozprava:
J. Helan – dotaz na dotaci MŽP
Účetní obce – jedná se o poslední splátku v rámci udržitelnosti projektu
Návrh usnesení:
č. 335/27/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje rozpočtové opatření RO
8/2020, viz příloha č. 8 – RO 8/2020
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 335/27/20 bylo schváleno.
K bodu č. 5 - Informace starosty obce
• finanční situace obce – stav účtu k datu 14.12.2020 činí u KB 14.038.405,83 Kč
u ČNB 10.813.197,12 Kč
• další aktuální informace:
Mokřad Kněží – obci byla přidělena dotace na vybudování vodního díla ve výši 100 %
financování, tj. v částce 2.897,916,12 Kč.
Účetní obce upozornila, že případné vydané rozhodnutí o udělení dotace musí být
zohledněno v podrozvahovém účtu.
J. Helan – musí být proveden výběr dodavatele dle podmínek dotace (bude oslovena paní
Bartuňková). Vlastní realizace bude probíhat v období 08/2-02/22. Financování akce od
poskytovatele dotace by mělo bezprostředně navazovat na fakturaci od dodavatele (nízké
zatížení obecního rozpočtu).
Kanalizace Úvoz – stavba bude provizorně dokončena do pátku 18.12.2020, chybí příčné
prahy, které nestihne dodavatelská firma nainstalovat. Povrch komunikace bude opraven
provizorně.
Dětské hřiště u sokolovny – je navrhováno doplnění prostoru o skluzavku pro malé děti
(zvýšený terén, terénní prolézačka) a plot z akátového dřeva. ZO hodnotí dodanou cenovou
nabídku jako vysokou. Navrhuje řešit plot formou nízkého drátěného plotu, ze strany od
potoka bude revitalizována současná varianta dřevěného plotu. Firma bude požádána o
nacenění jiné skluzavky, či zohlednění spoluúčasti obce na realizaci.
Návrh usnesení:
č. 336/27/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí finanční situaci obce
a další aktuální informace.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 336/27/20 bylo schváleno.
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K bodu č. 6 – Různé
J. Helan – p. Novotný připomínkuje stav polní cesty na parcele č. 4202 a opakovaně žádá
obnovení obecní cesty na parcele č. 4205. Pokud bude ZO souhlasit, bude nutné vypovědět
pachtovní smlouvu a původní cestu zaměřit.
Členové ZO vyjádřili podporu tomuto záměru.
P. Kaláb – navrhuje obnovení polní cesty propojující komunikaci na Jinačovice s cestou
k Zadní bukovině a pile.
J. Helan – navrhl propojení polní cesty pod mysliveckou chatou (přes pozemek J. Havlína).
I. Koláčková – dotaz na možnost věnovat mimořádný finanční dar vícečetné rodině,
obyvatelům obce.
Starosta – dar musí být odůvodněn, Ing. Langerová připraví pravidla, podle kterých bude
možné dary občanům udílet, v této mimořádné situaci není ale nutné na vypracování
směrnice čekat, dar může být odůvodněn mimořádným příspěvkem pro vícečetnou rodinu.
I. Koláčková – informace o podání žádosti o dotaci z programu Nadace Via, první výsledky
budou známy 15.01.2021
I. Koláčková – ve spolupráci s maminkami z Jarmaření je realizována adventní hra – Hvězdná
stezka. Obec bude dotovat odměnu zúčastněným dětem (sladkosti).
I. Koláčková – upozornění na nutnou údržbu zeleně kolem chodníku na ulici Kuřimské,
traviny zasahují do chodníku.
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 21:45 hodin.

V Moravských Knínicích dne 14.12.2020
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