OBEC Moravské Knínice,

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

Výpis usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce dne 16.03.2020
č. 210/18/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 18. zasedání ZO
č. 211/18/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatelku MVDr. Ivanu Koláčkovou,
Ph.D
č. 212/18/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu z 18. zasedání Ing. et Ing.
Magdalenu Langerovou a Pavla Kalába
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 je vyvěšen na
elektronické úřední desce www.moravskekninice.cz
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).
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
vyvěšen na elektronické úřední desce www.moravskekninice.cz
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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 vyvěšeny na
www.vhodneuverejneni.cz Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu těchto
rámcových dohod.
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 vyvěšen na www.vhodneuverejneni.cz
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 vyvěšena na elektronické úřední desce
www.moravskekninice.cz
č. 218/18/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje záměr pronájmu části
pozemku p. č. 1262, viz příloha č. 6 - záměr pronájmu pozemku vyvěšen na elektronické
úřední desce www.moravskekninice.cz
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.
č. 220/18/20 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o finanční situaci obce a další
aktuální informace starosty obce.
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