OBEC Moravské Knínice,

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

Zápis
z 29. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice
konaného dne 08.03.2021
Přítomni: Jiří Hanák, MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D., Ing. Jana Zemanová, Ph.D., Ing. Stanislav
Krčma.
Omluveni: Jiří Helan, Pavel Kaláb, Ing. et. Ing. Magdalena Langerová.
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 01.03.2021 a v infokanále
místní kabelové televize.
Při zahájení jednání byli přítomni 4 členové a ZO je tedy usnášení schopné.
Zápis z 28. 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. Rozpočet obce Moravské Knínice na rok 2021
4.2. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022–2023
4.3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou EG. D., a. s.
4.4. Kupní smlouva trafostanice za hřištěm firma EG. D., a. s.
4.5. Záměr výstavby VO na trase budoucí cyklostezky a cyklotrasy
4.6. Žádosti o individuální finanční podporu z rozpočtu obce Moravské Knínice na rok
2021 včetně smluv
4.7. Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo na dětské hřiště u sokolovny
4.8. Výběr zhotovitele PD na Polyfunkční dům
4.9. Zadání výběrového řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu Mokřad Kněží
4.10. Záměr revitalizace rybníka pod kaplí
4.11. Výpůjčka části pozemku p. č. 230/4 a 232/1
4.12. Rozpočtové opatření č. 1/2021
4.13. Odměna místostarosty obce

5. Informace starosty obce
6. Diskuze – různé
7. Závěr
K bodu č. 1 – Schválení programu jednání
S ohledem na absenci tří zastupitelů vznesla Ing. Jana Zemanová, Ph.D. připomínku týkající se
eventuálního vypuštění vybraných bodů programu. Po diskuzi bylo od úpravy programu
jednání upuštěno.
Návrh usnesení:
č. 352/29/21 – Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 29. zasedání ZO
Hlasování:
pro
3
proti
0
zdrželo se
1
Program jednání byl schválen.
K bodu č. 2 – Volba zapisovatele
Jako zapisovatel byl navržen Ing. Stanislav Krčma.
Nebylo jiných návrhů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 353/29/21 – Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatele Ing. Stanislava Krčmu
Hlasování:
pro
4
proti
0
zdrželo se
0
Zapisovatel byl schválen.
K bodu č. 3 – Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé byli navržení: MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D. a Ing. Jana Zemanová, Ph.D.
Nebyly jiné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
č. 354/29/21 – Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu z 29. zasedání MVDr.
Ivanu Koláčkovou Ph.D. a Ing. Janu Zemanovou Ph.D.
Hlasování:
pro
4
proti
0
zdrželo se
0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
K bodu č. 4 – Hlavní body jednání
4.1. Rozpočet obce Moravské Knínice na rok 2021
Důvodová zpráva: Návrh rozpočtu obsahuje celkové příjmy ve výši 16.541.100 Kč, výdaje
ve výši 27.319.200 Kč. Rozpočet je tedy nevyrovnaný a výdaje ve výši 10.778.100 Kč budou
kryty dofinancováním z bankovních účtů obce. Finanční výbor prověřil jednotlivé příjmové a
výdajové položky a doporučuje rozpočet na rok 2021 schválit. ZO rozpočet probíralo
na předcházející poradě.
Rozprava: Bez připomínek.

Návrh usnesení:
č. 355/29/21 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje rozpočet na rok 2021.
Rozpočet obsahuje celkové příjmy ve výši 16.541.100 Kč, výdaje ve výši 27.319.200 Kč,
financování ve výši 10.778.100 Kč, viz příloha č. 1, Rozpočet obce na rok 2021.
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,
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
4
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 355/29/21 bylo schváleno.
4.2. Středně dobý výhled rozpočtu na období 2022–2023
Důvodová zpráva: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Moravské Knínice na období
2022–2023 obsahuje předpokládanou výši příjmů a výdajů s ohledem na očekávané
investiční akce.
Rozprava: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
č. 356/29/21 – Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Moravské
Knínice na rok 2022–2023, viz příloha č. 2, Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022–2023.
Hlasování:
pro
4
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 356/29/21 bylo schváleno.

4.3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou EG.D., a. s.
Důvodová zpráva: Obci byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou EG. D. na umístění distribuční soustavy (posílení vedení NN) na pozemku
p. č. 504 ve vlastnictví obce Moravské Knínice. Jedná se o ulici Pod Sadem. Věcné břemeno
bude zřízeno úplatně za jednorázový poplatek 1.000 Kč bez DPH.
Rozprava: Bez připomínek
Návrh usnesení:
č. 357/29/21 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje Smlouvu č.: NM001040019827/001-ELIS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou EG.D.,
a. s., IČ: 28085400. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu
1.000 Kč bez DPH, viz příloha č. 3, smlouva.
Hlasování:
pro
4
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 357/29/21 bylo schváleno.
4.4. Kupní smlouva trafostanice za hřištěm firma EG.D., a.s.
Důvodová zpráva: Na svém 24. zasedání schválilo zastupitelstvo prodej části pozemku p. č.
233/1 firmě E.ON (dnes EG.D.) ve výměře 25 m2 za cenu 2.000 Kč/1 m2. Pozemek bude
použit na výstavbu nové trafostanice. Investorem bude firma EG.D., a.s.
Rozprava: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
č. 358/29/21 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje Kupní smlouvu č. 11662020
s firmou EG.D., a.s., IČ: 28085400, na odprodej pozemku p. č. 233/4 dle geometrického
plánu č. 1744/2020, vypracovaného firmou ADITIS IČO: 26290821, o výměře 25 m2. Cena
za pozemek dle kupní smlouvy je 2.000 Kč za 1 m2 bez DPH, viz příloha č. 4, kupní smlouva.
Hlasování:
pro
4
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 358/29/21 bylo schváleno.
4.5. Záměr výstavby VO na trase budoucí cyklostezky a cyklotrasy
Důvodová zpráva: V návaznosti na výstavbu cyklostezky Kuřim – Veverská Bítýška, I. a II.
etapa, bylo s městem Kuřim dohodnuto dodatečné řešení osvětlení cyklostezky a cyklotrasy
v úseku od Kuřimi po první dům v M. Knínicích v ulici Na Hrázi. Osvětlení je určitě přínosné
pro pěší, kteří hojně využívají tuto trasu pro dopravu do zaměstnání a na nákupy. V Kuřimi se
chystá také výstavba nové jižní průmyslové zóny, která s největší pravděpodobností natáhne
i naše spoluobčany.
Vzhledem k již probíhajícím pracím na cyklostezce je nutné co nejdřív položit chráničky a
uzemnění. Toto se bude dít v součinnosti s firmou IGN, která povede stejnou trasou optický
kabel.
Rozprava:
IK – připomínka k přiměřené intenzitě osvětlení (světelný smog),
SK – dotaz na možnost vypínání osvětlení po část noci,

Starosta – bude řešeno následně, v současnosti je řešena jen stavební příprava.
Návrh usnesení:
č. 359/29/21 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje záměr výstavby veřejného
osvětlení při nově vznikající cyklostezce a cyklotrase mezi Kuřimí a Moravskými Knínicemi.
Hlasování:
pro
4
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 359/29/21 bylo schváleno.
4.6. Žádosti o individuální finanční podporu z rozpočtu obce Moravské Knínice na rok 2021
včetně smluv
Důvodová zpráva: Pro letošní rok byly podány zatím tyto žádosti o individuální dotaci:
1. Římskokatolická farnost Kuřim 500.000 Kč na akci „Oprava kostela sv. Markéty
v Moravských Knínicích, 3. etapa“;
2. Tělocvičná jednota SOKOL Moravské Knínice 176.000 Kč na akci „Úprava vytápění
v budově sokolovny“;
3. Tělocvičná jednota SOKOL Moravské Knínice 37.000 Kč na akci „Oprava sokolovny
Moravské Knínice“ (oprava fasády budovy ze strany kurtů);
4. Tělocvičná jednota SOKOL Moravské Knínice 190.000 Kč na akci „Výměna plynových
kotlů v budově sokolovny“;
5. Sportovní klub Moravské Knínice 91 000 Kč na akci „Podporu zajištění celoroční
činnosti“.
Finanční výbor vyhodnotil předložené žádosti o finanční podporu z rozpočtu obce Moravské
Knínice a konstatoval, že žádosti všech žadatelů splňují formální kritéria. ZO projednávalo
jednotlivé žádosti na pracovní poradě dne 15.02.2021 a s ohledem na současný mimořádný
stav a zavedená opatření vlády ČR rozhodlo prozatím neschvalovat dotace na projekt
TJ SOKOL Moravské Knínice Výměna plynových kotlů v budově sokolovny.
Rozprava: Proběhla diskuze týkající se jednotlivých položek rozpočtu SK MK. I v návaznosti na
poradu ZO dne 15.02.2021 bylo rozhodnuto o přidělení dotace ve výši 50 000 Kč (primárně
pro obnovu sportovního vybavení, tréninkových dresů, vybavení nových šaten, pořízení
sportovního vybavení Spartan). Pronájem sokolovny je pro SK MK bezplatný (byl navýšen
rozsah hodin pro SK MK).
IK – Ve smlouvách prověřit věcnou správnost bodu II/8.
Návrh usnesení:
č. 360/29/21 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje poskytnutí individuální
dotace pro Římskokatolickou farnost Kuřim na akci „Oprava kostela sv. Markéty v
Moravských Knínicích, 3. etapa“ a současně schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 1/2021,
o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu obce. Dotace byla schválena ve výši
500.000 Kč, viz příloha č. 5, veřejnoprávní smlouva č. 1/2021.
Hlasování:
pro
4
proti
0
zdrželo se
0

Usnesení č. 360/29/21 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
č. 361/29/21 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje poskytnutí individuální
dotace pro TJ Sokol Moravské Knínice na akci „Úprava vytápění v budově sokolovny“ a
současně schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 2/2021, o poskytnutí individuální účelové
dotace z rozpočtu obce. Dotace byla schválena ve výši 176.000 Kč, viz příloha č. 6,
veřejnoprávní smlouva č. 2/2021.
Hlasování:
pro
4
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 361/29/21 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
č. 362/29/21 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje poskytnutí individuální
dotace pro TJ Sokol Moravské Knínice na akci „Oprava sokolovny Moravské Knínice“ a
současně schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 3/2021, o poskytnutí individuální účelové
dotace z rozpočtu obce. Dotace byla schválena ve výši 37.000 Kč, viz příloha č. 7,
veřejnoprávní smlouva č. 3/2021.
Hlasování:
pro
4
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 362/29/21 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
č. 363/29/21 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje poskytnutí individuální
dotace pro Sportovní klub Moravské Knínice, z. s. na akci „Podpora zajištění celoroční
činnosti“ a současně schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 4/2021, o poskytnutí individuální
účelové dotace z rozpočtu obce. Dotace byla schválena ve výši 50.000 Kč, viz příloha č. 8,
veřejnoprávní smlouva č. 4/2021.
Hlasování:
pro
4
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 363/29/21 bylo schváleno.
4.7. Dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo, na dětské hřiště u sokolovny
Důvodová zpráva: Vzhledem k nepříznivému počasí se prodlužuje termín dokončení
dětského hřiště u sokolovny. Podmínky neumožňovaly včasnou úpravu povrchu a umístění
zatravňovacích rohoží a vysetí trávy. Další změnou je navýšení ceny zakázky o další herní
prvek. Jedná se o tunel se skluzavkou pro nejmenší děti. Změna umístění prvků oproti
původnímu projektu umožnila toto rozšíření a zvětší se tím užitný prostor pro menší děti.
Termín se prodlužuje do 15.04.2021, cena se navyšuje o 125.294 Kč.
Rozprava: Bez připomínek.

Návrh usnesení:
č. 364/29/21 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje Dodatek č. 2. smlouvy
o dílo na dětské hřiště v ulici U Sokolovny, zakázka malého rozsahu 00000058, kterým se
upravuje termín realizace, rozsah a konečná cena díla, viz příloha č. 9., dodatek č. 2.
Hlasování:
pro
4
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 364/29/21 bylo schváleno.
4.8. Výběr zhotovitele PD na Polyfunkční dům
Důvodová zpráva: Zastupitelstvo obce na svém 25. zasedání schválilo text výzvy výběrového
řízení na zhotovitele projektové dokumentace na polyfunkční 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-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, Brno-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 s DPH.
Rozprava:
IK – Zastupitelstvu byla na poradě předložena finanční analýza projektu a nabídka
bankovního úvěru. Z podkladů plyne, že financování jednotlivých splátek bude reálné pokrýt
z nájmů za bytové a nebytové prostory.
JZ – Zastupitelé Pavel Kaláb a Ing. et Ing. Magda Langerová na poradě avizovali zdržení se
hlasování.
Návrh usnesení:
č. 365/29/21 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje zakázku malého rozsahu
00000067 na zhotovitele projektové dokumentace polyfunkčního domu a smlouvu o dílo
s firmou PROMED Brno, spol. s. r. o., Žitná 1495/19, Brno-Řečkovice, 621 00, IČ: 18825885,
za nabídkovou cenu 1.769.625 Kč s DPH, viz příloha č. 10, smlouva o dílo.
Hlasování:
pro
4
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 365/29/21 bylo schváleno.
4.9. Zadání výběrového řízeni na zhotovitele zakázky malého rozsahu Mokřad Kněží
Důvodová zpráva: K vypracování zadávací dokumentace k výběru zhotovitele zakázky malého
rozsahu č. 00000071 Mokřad Kněží stavba byla oslovena firma KOINVEST CZ, s. r. o.,
IČ 28343115, zastoupená paní Věrou Bartuňkovou. K oslovení byly vybrány firmy:
• EKOSTAVBY BRNO a. s., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČ 469 74 687
• KAVYL spol. s. r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 499 75 358

•

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s. r. o., Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice,
IČ 283 15 049
Do výběrové komise jsou navrženi: Jiří Hanák, Jiří Helan, Ing. Luděk Halaš a jako náhradník
Ing. Jana Zemanová, Ph.D.
Rozprava:
Starosta – jedná se o dlouho připravovaný projekt, obec disponuje rozhodnutím o přidělení
dotace pokrývající 100 % investičních nákladů.
Návrh usnesení:
č. 366/29/21 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje zadání výběrového řízení
na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu č. 00000071 Mokřad Kněží stavba. Budou
osloveny firmy: EKOSTAVBY BRNO a. s., U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno, IČ 469 74 687,
KAVYL spol. s. r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 499 75 358 a firma Miloš Ryšavý,
stavební a obchodní firma s. r. o., Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice, IČ 283 15 049. Dále
schvaluje výběrovou komisi ve složení Jiří Hanák, Jiří Helan, Ing. Luděk Halaš a jako
náhradník Ing. Jana Zemanová Ph.D.
Hlasování:
pro
4
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 366/29/21 bylo schváleno.
4.10. Záměr revitalizace rybníka pod kaplí
Důvodová zpráva: Rybník pod kaplí byl vybudován v roce 1970. Jediná výraznější oprava, jež
řešila havarijní stav, proběhla v roce 2010 a týkala se vybetonování tělesa stavidla. Suchá
období v nedávných létech však ukázala na více vážných nedostatků, které je potřeba řešit.
Jedná se především o prosakující hráz, poruchy opevnění návodní strany hráze (vlivem eroze
dochází k zúžení koruny hráze), nadměrné množství sedimentu (1,5 metru, znemožňuje
manipulaci s vodní hladinou) a erozi břehů (znesnadňuje plnění základní rekreační funkce
rybníka). Dále se jako nutnost jeví zkapacitnění bezpečnostního přelivu (bezpečné odvedení
zvýšeného průtoku). V neposlední řadě je třeba doplnit neexistující manipulační řád a
kategorizaci vodního díla. Celkové náklady rekonstrukce jsou odhadovány na cca 2,5 mil. Kč
bez DPH.
Nabízí se možnost čerpat finance z Ministerstva zemědělství, program 129 390 „Podpora
opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – 2. etapa“. Výše podpory
je v případě rekonstrukce a odbahnění:
• maximálně do výše 70 % z uznatelných nákladů stavebně-technologické části
• maximálně do výše 2 mil. Kč (vč. DPH) na akci/žádost.
Rozprava:
IK – přípravu lze podnikat i bez schvalování zastupitelstvem (postačuje vzít na vědomí).
Starosta – schválení záměru je nutné při eventuálním čerpání dotačních prostředků.
Návrh usnesení:
č. 367/29/21 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje záměr revitalizace rybníka
pod kaplí a pověřuje starostu a místostarostu obce ke krokům vedoucím k realizaci tohoto
záměru.

Hlasování:
pro
3
proti
Usnesení č. 367/29/21 bylo schváleno.

0

zdrželo se

1

4.11. Výpůjčka části pozemku p. č. 230/4 a 232/1
Důvodová zpráva: na svém 28. zasedání schválilo zastupitelstvo obce záměr výpůjčky části
pozemku p. č. 230/4 a 232/1. Tento záměr byl řádně vyvěšen na úřední a elektronické desce.
Sportovní klub Moravské Knínice má zájem o výpůjčku části těchto pozemků za účelem
zřízení šaten a sociálního zařízení pro klub. Bude se jednat o kontejnerové buňky, které
nebudou pevně spojeny se zemí.
Po domluvě s SK MK bylo dohodnuto, že obec bude moci využívat sociální zařízení a
popřípadě i šatny pro potřeby víceúčelového hřiště. Obec se bude finančně podílet
na vybudování přípojek vody, kanalizace a elektrické energie.
Rozprava:
Michal Havlík blíže představil záměr – buňky na kovových trnech, zařízení přístupné i
pro uživatele víceúčelového hřiště. Po zřízení šaten lze očekávat snížení rozsahu hodin, který
využívá SK MK v sokolovně (využití spíše jen pro děti, dále v případě turnajů apod.).
Návrh usnesení:
č. 368/29/21 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje Smlouvu o výpůjčce části
pozemku parcel č. 230/4 a 232/1 o výměře cca 135 m2 se Sportovním klubem Moravské
Knínice IČ: 26537354. Výpůjčka se sjednává bezplatně na dobu neurčitou s dvouměsíční
výpovědní lhůtou. Viz příloha č. 11., Smlouva o výpůjčce.
Hlasování:
pro
4
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 368/29/21 bylo schváleno.
4.12. Rozpočtové opatření č. 1/2021
Důvodová zpráva: Jedná se o navýšení výdajů kvůli nákupu nového herního prvku na dětské
hřiště u sokolovny a přidělené dotace z rozpočtu obce. Vše bude financováno z rezervy
na účtu.
Rozprava: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
č. 369/29/21 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2021, viz příloha č. 12, rozpočtové opatření.
Hlasování:
pro
4
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 369/29/21 bylo schváleno.
4.13. Odměna místostarosty obce
Důvodová zpráva: Místostarosta obce zažádal o snížení odměny za výkon funkce na částku
6.600 Kč
Rozprava: Starosta konstatoval, že rozsah práce vykonávané místostarostou odpovídá
hodnotě původní odměny.

Návrh usnesení:
č. 370/29/21 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje měsíční odměnu
neuvolněného místostarosty obce ve výši 6.600 Kč. Odměna v této výši bude vyplácena
od dubna 2021.
Hlasování:
pro
4
proti
0
zdrželo se
1
Usnesení č.370/29/21 bylo schváleno.
K bodu č. 5 - Informace starosty obce
Finanční situace obce – stav účtu k datu 08.03.2021 činí:
• u KB

11.050.494,92 Kč

• u ČNB 15.542.871,03 Kč
Další aktuální informace:
• Starosta seznámil ZO se zprávou PČR o bezpečnostní situaci na území obce.
• Probíhá výstavba cyklostezky, každý pátek bude kontrolní den. První etapa by mohla
být hotova do 15. května 2021.
• Nezávaznou poptávkou je zjišťována očekávatelná cena opravy ulice Úvoz.
• Proběhlo zaměření půdních prostor školky.
Návrh usnesení:
č. 371/29/21 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí finanční situaci obce a další aktuální
informace.
Hlasování:
pro
4
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 371/29/21 bylo schváleno.
K bodu č. 6 – Různé
IK – Zaznamenány dotazy občanů na instalaci odpadkových košů na psí výkaly v blízkosti
Výletiště a Hásova kopce.
Starosta – instalace tohoto mobiliáře v daných lokalitách není nutná.
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 ve 21:45.

Podpisy:
starosta obce

……………………………..………………………

místostarosta obce

……………………………..………………………

ověřovatel zápisu

……………………………..………………………

ověřovatel zápisu

……………………………..………………………

V Moravských Knínicích dne 08.03.2021

