OBE OBEC Moravské Knínice,

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

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice
konaného dne 18.05.2020
Přítomni: Jiří Hanák, Pavel Kaláb, Ing. Stanislav Krčma., Ing. Jana Zemanová, Ph.D., MVDr.
Koláčková Ivana, Ing. Langerová Magdalena, Helan Jiří
Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 19:00 hodin. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno elektronickými pozvánkami,
zveřejněním na úřední desce u OÚ a elektronické úřední desce dne 12.05.2020 a
v infokanále místní kabelové televize.
Při zahájení jednání bylo přítomno 7 členů a ZO je tedy usnášení schopné.
Zápis z 19. zasedání ZO ověřili: Ing. Jana Zemanová, Ph. D. a Ing. Stanislav Krčma.
Bez připomínek.
Program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Hlavní body jednání
4.1. Kupní smlouva - nákup pozemku, p. č. 1199
4.2. Žádosti na individuální finanční podporu z rozpočtu obce Moravské Knínice na rok
2020 včetně smluv
5. Informace starosty obce
6. Diskuze – různé
7. Závěr
K bodu č. 1 – Schválení programu jednání
Starosta obce navrhl rozšířit program jednání o bod Smlouva o zřízení věcného břemene
s firmou E.ON a rozpočtové opatření č. 2/2020.
Rozšířený program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Hlavní body jednání
4.1. Kupní smlouva - nákup pozemku, p. č. 1199
4.2. Žádosti na individuální finanční podporu z rozpočtu obce Moravské Knínice na rok
2020 včetně smluv
4.3. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
4.4. Rozpočtové opatření č. 2/2020
5. Informace starosty obce
6. Diskuze – různé
7. Závěr

Návrh usnesení:
č. 231/20/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozšířený program jednání 20. 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. 232/20/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatelku MVDr. Ivanu Koláčkovou,
Ph.D.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Zapisovatelka byla schválena.
K bodu č. 3 – Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé byli navržení: Ing. et Ing. Magdalena Langerová a Pavel Kaláb
Nebyly jiné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
č. 233/20/20 – Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu z 20. zasedání Ing. et
Ing. Magdalenu Langerovou a Pavla Kalába.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni
K bodu č. 4 – Hlavní body jednání
4.1. Kupní smlouva - nákup pozemku, p. č. 1199
Důvodová zpráva: předkládá starosta obce.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že odkoupí pozemek p. č. 1199 o výměře 3.333 m2 od pana
……………………. . Jedná se o parcelu, na které se nachází část vodní plochy rybníka Pod kaplí,
v katastru obce Moravské Knínice. Záměrem obce je tuto vodní plochu a její přilehlé okolí,
které je ve vlastnictví obce, v budoucnu revitalizovat, a obnovit tak znovu rekreační funkci
této oblasti. Jednalo by se mimo jiné také o jeho odbahnění, a tím zvětšení jeho retenční
kapacity při zadržování vody v krajině.
Původně byla navržena panem Kubou cena za tento pozemek 413.000 Kč. Obec nechala
vypracovat odborný posudek na ocenění pozemku p. č. 1199 (Posudek č. 03/2020 vypracoval
Ing. Karel Hrabec). Z tohoto odborného posudku vyplývá cena pozemku 360.000 Kč. Obec se
rozhodla nabídnout majiteli kupní cenu ve výši 380.000 Kč, jako kompromis mezi znaleckým
posudkem a požadavkem majitele. Pan …………s touto cenou souhlasí.
Zastupitelstvo se rozhodlo nabídnout majiteli o 20.000 Kč více než je znalecký posudek
k dosažení shody na odkoupení pozemku, neboť vlastnictví celého rybníka je zásadní
podmínkou při žádostech o dotaci na jeho revitalizaci.
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Rozprava: Nebylo dalších dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 234/20/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje Kupní smlouvu na nákup p.
č. 1199 v katastrálním území obce Moravské Knínice od pana …………….., za cenu 380.000
Kč - viz příloha č. 1. Kupní smlouva.
Hlasování:
pro
7
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 234/20/20 bylo schváleno.
4.2. Žádosti na individuální finanční podporu z rozpočtu obce Moravské Knínice na rok
2020 včetně smluv
Důvodová zpráva: předkládá starosta obce.
Na dnešním jednání budou posuzovány dotace těmto žadatelům:
1.

Sportovní klub MK 106.000 Kč na podporu zajištění celoroční činnosti

2.

Junák-český skaut 45.000 Kč na výdaje spojené s letním táborem a celoroční činnost

ZO projednávalo jednotlivé žádosti na pracovní poradě dne 11.05.2020, za účasti zástupců
spolků. S ohledem na současný mimořádný stav a zavedená opatření vlády ČR rozhodlo
zastupitelstvo o ponížení požadovaných částek.
Sportovnímu klubu Moravské Knínice bylo z požadované částky odebráno financování údržby
hřiště a pořízení sítí. Tyto náklady obec zabezpečí z vlastních prostředků. Částka na pronájem
tělocvičny sokolovny byla také nepřiznána, toto bude řešeno v rámci volných hodin obce
v sokolovně. Částka pro SK MK je 35.000 Kč. O další podporu si SK zažádá dle potřeby
v průběhu roku 2020.
Pro Junák-český skaut se částka snižuje na 41.000 Kč, za neuskutečněnou činnost z důvodu
vládních nařízení.
Rozprava: Nebylo dalších dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 235/20/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje poskytnutí individuální
dotace pro Sportovní klub Moravské Knínice, z. s., U Hřiště 300, 664 34 Moravské Knínice,
IČ 26537354, na podporu zajištění celoroční činnosti, a současně schvaluje veřejnoprávní
smlouvu č. 3/2020 o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu obce. Dotace byla
schválena ve výši 35.000 Kč, viz příloha č. 2 - veřejnoprávní smlouva č. 3/2020.
Hlasování:
pro

7

proti

0

zdrželo se

0

Usnesení č. 235/20/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
č. 236/20/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje poskytnutí individuální
dotace pro Junák-český skaut, středisko Duha Brno, z.s., Prumperk 3, 621 00 BrnoStránka 3 z 6

Řečkovice, IČ 62157477, na výdaje spojené s letním táborem a celoroční činnost, a
současně schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 4/2020 o poskytnutí individuální účelové
dotace z rozpočtu obce. Dotace byla schválena ve výši 41.000 Kč, viz příloha č. 3 veřejnoprávní smlouva č. 4/2020.
Hlasování:
pro

7

proti

0

zdrželo se

0

Usnesení č. 236/20/20 bylo schváleno.
4.3. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
Důvodová zpráva: předkládá starosta obce
V návaznosti na dokončení stavby s názvem: „M. Knínice, Úvoz, NNK, LUXERA, p. č. 509/214“ byla obci předložena smlouva o zřízení věcného břemene č. NM-014330058559/001.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je ve výši 1.500 Kč bez DPH.
Rozprava: Nebylo dalších dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 237/20/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje smlouvu č. NM014330058559/001 o zřízení věcného břemene s f. E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400, viz
příloha č. 5. smlouva o zřízení věcného břemene.
Hlasování:
pro

7

proti

0

zdrželo se

0

Usnesení č. 237/20/20 bylo schváleno.
4.4. Rozpočtové opatření č. 2/2020
Důvodová zpráva: předkládá starosta obce.
Obec obdržela neinvestiční příspěvek na škody způsobené kůrovcem za rok 2018, ve výši
778.300 Kč. Tento příspěvek byl v RO 2/2020 zařazen do příjmů. Navýšení výdajů ve výši
rozpočtovaného příjmu příspěvku bylo dáno na brigády les, neinvestiční dotace, nákup
parcely č. 1199, svoz komunálního odpadu a vyúčtování - přestupková komise.
Rozprava: Diskuse nad navýšením nákladů za svoz odpadů a nutnosti vybírat poplatek i za
bytové jednotky. Do října 2020 připraví starosta obce novelizaci obecní vyhlášky o
poplatcích.
Návrh usnesení:
č. 238/20/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2020, viz příloha č. 6, RO 2/2020.
Hlasování:
pro

7

proti

0

Usnesení č. 238/20/20 bylo schváleno.
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zdrželo se

0

K bodu č. 5 - Informace starosty obce
• finanční situace obce - stav účtu k datu

činí
u KB 10.527.597,05 Kč
u ČNB 12.548.518,11 Kč

• další aktuální informace:
1. Linka bezpečí – obec byla tímto zapsaným spolkem požádána o finanční podporu činnosti.
ZO se shodlo, že takovýto druh finanční podpory není oprávněným výdajem obce a příspěvek
nebude poskytnut
2. Chodník u dětského hřiště u sokolovny – bude zahájena stavba nového chodníku u
dětského hřiště, se stavitelem budou dohodnuty podmínky realizace a pokyny pro uživatele
3. Revize dětských hřišť
4. Umístění dopravního značení na cyklostezku – značka obytná zóna, doporučení
ohleduplného chování cyklistů
5. Cyklostezka Kuřim - V. Bítýška – ve středu 20.05.2020 se bude konat valná hromada
Mikroregionu Kuřimka, bude schvalována zadávací dokumentace výběrového řízení na
dodavatele stavby
6. Cyklostezka Bystrc - Kuřim – plánovaná realizace je ve fázi oslovování majitelů pozemků a
přípravy projektové dokumentace
Návrh usnesení:
č. 239/20/20 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí finanční situaci obce
a další aktuální informace.
Hlasování:
pro

7

proti

0

zdrželo se

0

Usnesení č. 239/20/20 bylo schváleno.

K bodu č. 6 – Různé
Diskutována příprava a realizace přechodu v ulici Dolní Branka (naproti pomníku).
P. Kaláb – vyhodnocení hlasování o participativním rozpočtu bude uveřejněno v červnovém
čísle Zpravodaje
J. Zemanová – hlášení rozhlasu – zprávy chodí opakovaně
Místostarosta informoval o průběhu řízení k odstranění nepovolené stavby mysliveckého
posedu na Strážné.
P. Kaláb – dotaz na nefunkční myslivecké stavby v katastru obce – žádost na obecního
lesního o jejich revizi a podnětu na myslivecké sdružení k jejich odstranění
Místostarosta – informace o revitalizaci rybníka, projektová příprava – odhadovaná cena
150.000 Kč, odbahnění cca 750.000 Kč (pravděpodobně dotační titul z MZe), nutné zpracovat
manipulační řád.
M. Langerová – informace o navrhovaných změnách ve vydávání Zpravodaje
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Starosta – informace o aktuálním počtu dětí do MŠ a ZŠ, nutnost řešit nedostatek míst
v obou zařízeních, možnost najít náhradní prostory pro knihovnu a sál v obecním úřadě
propojit se školou, P. Kaláb – navrhuje zjistit možnost případného pronájmu pro knihovnu
v domech ve středu obce

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.
Podpisy:
starosta obce

……………………..………

místostarosta obce …………………….………

ověřovatel zápisu

……………………..………

ověřovatel zápisu

V Moravských Knínicích dne 18.05.2020
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……………………..………

