OBEC Moravské Knínice,

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

Výpis usnesení
z 31. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice
konaného dne 17.05.2021
č. 383/31/21 – ZO schvaluje rozšířený program jednání 31. zasedání ZO
č. 384/31/21 – ZO schvaluje jako zapisovatelku MVDr. Ivanu Koláčkovou, Ph.D.
č. 385/31/21 – ZO schvaluje ověřovatele zápisu z 31. zasedání Ing. Janu Zemanovou, Ph.D. a
Ing. Stanislava Krčmu
č. 386/31/21 – ZO schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moravské
Knínice za rok 2020 sestavenou k 31.12.2020, viz příloha č. 1 účetní závěrka – k nahlédnutí na
obecním úřadě
č. 387/31/21 – ZO schvaluje převod hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 436.143,44
Kč do rezervního fondu, viz příloha č. 2 žádost – k nahlédnutí na obecním úřadě
č. 388/31/21 – ZO schvaluje jako zhotovitele zakázky malého rozsahu č. 00000074 a smlouvu
s firmu STRABAG, a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ 60838744, za nabídkovou cenu
2.150.472,45 Kč s DPH – zveřejněno na www.vhodneuverejneni.cz
č. 389/31/21 – ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku Mikroregionu
Kuřimka IČ 71248749 ve výši 90.629 Kč s DPH, viz příloha 3, Smlouva o poskytnutí
investičního příspěvku – k nahlédnutí na obecním úřadě
č. 390/31/21 – ZO schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě se zhotovitelem nového ÚP, projekční
kanceláří Knesl Kynčl architekti s.r.o., IČ 47912481. Tímto dodatkem se zvyšuje cena o 10.000
Kč bez DPH, viz příloha 4, Dodatek č. 3 ke smlouvě se zhotovitelem nového ÚP – zveřejněno
na www.vhodneuverejneni.cz
č. 391/31/21 – ZO schvaluje zakázku malého rozsahu č. 00000076 Lesní cesta v Mezihoří a
smlouvu s firmou REKIS s. r. o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ 04128982, za nabídkovou
cenu 580.959 Kč bez DPH, viz příloha č. 5 Smlouva o dílo – zveřejněna na
www.vhodneuverejneni.cz
č. 392/31/21 – ZO bere na vědomí situaci s mostními objekty na toku Kuřimka.
č. 393/31/21 – ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2021, viz příloha č. 6 RO 3/2021
– zveřejněna na elektronické úřední desce www.moravskekninice.cz
č. 394/31/21 – ZO schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na Obnovu rybníka Pod kaplí
(zakázka malého rozsahu č. 00000073) s Ing. Luďkem Halašem, Bieblova 171/36, 613 00
Brno, IČ 60365943. Tímto dodatkem se zvyšuje cena díla o 40.900 Kč bez DPH, viz příloha č.
7, dodatek ke smlouvě – k nahlédnutí na obecním úřadě
č. 395/31/21 – ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021, viz příloha č. 8 RO 4/2021 –
zveřejněna na elektronické úřední desce www.moravskekninice.cz

č. 396/31/21 – ZO se seznámilo se záměrem výstavby nové cyklostezky Kuřim–Čebín a
případného odkupu pozemků.
č. 397/31/21 - ZO bere na vědomí finanční stav obce a další aktuální informace.
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