OBEC Moravské Knínice,

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

Zápis z 43. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice
konaného dne 26.05.2022

Přítomni: Jiří Hanák, Jiří Helan, MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D., Ing. Jana Zemanová, Ph.D., Pavel
Kaláb, Ing. Stanislav Krčma
Omluvena: Ing. et Ing. Magdalena Langerová
Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce v 19 hodin. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva obce. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno písemnými pozvánkami,
zveřejněním na úřední desce u OÚ, elektronické úřední desce dne 19.05.2022 a v infokanále
místní kabelové televize.
Při zahájení jednání bylo přítomno 6 členů a ZO je tedy usnášení schopné.
Zápis ze 42. zasedání ZO ověřili: Ing. Jana Zemanová, Ph.D., Pavel Kaláb. Bez připomínek.
Program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Hlavní body jednání
4.1. Dotace z rozpočtu obce
4.2. Projektová dokumentace na MŠ, objednávka víceprací
4.3. Výběr provozovatele Knínického hostince a smlouva o nájmu
4.4. Dodatek č. 3. ke smlouvě o užívání s SK MK
4.5. Dodatek č. 1. ke smlouvě o dotaci s TJ Sokol MK
4.6. Směna obecního pozemku.
4.7. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou EG. D, a.s.
4.8. Návrh na odkup částí pozemků od Správy železnice
4.9. Příloha 1 a 2 ke smlouvě s firmou AVE
4.10.Rozpočtové opatření č. 4/2022
4.11. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Moravské Knínice pro volební období
2022–2026.
5. Informace starosty obce
6. Diskuze – různé
7. Závěr
K bodu č. 1 – Schválení programu jednání
Starosta obce navrhl rozšířit program jednání o bod 4.12. Záměr nákupu osobního vozidla pro
rozvoz obědů a potřeby obce a o bod 4.13. Záměr výstavby VO na ulici Pod Sadem a Na Staré
trati.
Rozšířený program jednání:
1. Schválení programu jednání

2. Volba zapisovatele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Hlavní body jednání
4.1. Dotace z rozpočtu obce
4.2. Projektová dokumentace na MŠ, objednávka víceprací
4.3. Výběr provozovatele Knínického hostince a smlouva o nájmu
4.4. Dodatek č. 3. ke smlouvě o užívání s SK MK
4.5. Dodatek č. 1. ke smlouvě o dotaci s TJ Sokol MK
4.6. Směna obecního pozemku.
4.7. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou EG. D, a.s.
4.8. Návrh na odkup částí pozemků od Správy železnice
4.9. Příloha 1 a 2 ke smlouvě s firmou AVE
4.10.Rozpočtové opatření č. 4/2022
4.11. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Moravské Knínice pro volební období
2022–2026.
4.12.Záměr nákupu osobního vozidla pro rozvoz obědů a potřeby obce
4.13. Záměr výstavby VO na ulici Pod Sadem a Na Staré trati
5. Informace starosty obce
6. Diskuze – různé
7. Závěr
K rozšířenému programu jednání nebyly připomínky, proto starosta obce nechal hlasovat
o návrhu usnesení
Návrh usnesení:
č. 551/43/22 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozšířený program jednání 43. zasedání ZO
Hlasování:
pro
6
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. 552/42/22 – Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatelku z 43. zasedání MVDr. Ivanu
Koláčkovou, Ph.D.
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
1
Zapisovatelka byla schválena.
K bodu č.3 – Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé byli navržení: Ing. Stanislav Krčma a Ing. Jana Zemanová, Ph.D.
Nebyly jiné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
č. 553/43/22 – Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu z 43. zasedání Ing.
Stanislava Krčmu a Ing. Janu Zemanovou, Ph.D.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
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K bodu č. 4 – Hlavní body jednání
4.1. Dotace z rozpočtu obce
Důvodová zpráva: Obci byly podány tyto další žádosti o individuální dotaci:
Sportovní klub Moravské Knínice, z. s. 130.000 Kč na podporu celoroční činnosti klubu.
Junák český – skaut, středisko Duha Brno, z. s., 43.000 Kč na výdaje spojené s letními tábory a
činnostmi oddílu.
Finanční výbor konstatoval, že žádosti splňují všechny formální náležitosti. K žádosti SKMK byla
doplněna konkretizace zamýšlených nákladů.
Rozprava:
Dle názoru zastupitelů by měla dotace směřovat zejména na provozní náklady spojené
s provozem hřiště a šaten.
Starosta – výše poskytnuté dotace pro SKMK by měla zohledňovat zejména předpokládané
náklady spojené s provozem hřiště, šaten, pořízením sportovního vybavení a pomůcek. Dále
je nutno přičíst částku 12.000 Kč, která by byla určena na roční odměnu správce hřiště (tj.
1.000 Kč měsíčně). Tato výše byla dohodnuta obcí s nynějším správcem Bronislavem Mauerem
a bude zakotvena ve smlouvě. Dle smlouvy o spolupráci (ze dne 29.12.2009 a dodatku ke
smlouvě ze dne 30.07.2019) mezi SKMK a obcí by tuto odměnu neměla vyplácet obec, ale
SKMK. Dále je třeba připomenout, že pravidelná údržba fotbalového hřiště prováděná obcí
(sečení tráva, hnojiva, pohonné hmoty atd.) např. v roce 2019 představovala náklady cca
110.000 Kč.
Zástupce SKMK R.K. stručně popsal činnost spolku a počet členů – cca 34 dětí (ročníky 2011–
2018). V rámci SKMK funguje i Spartan, aktivně se zapojuje cca 10 dětí.
J.H. a S. K. – částka je vzhledem k dotacím požadovaným ostatními spolky spíše vyšší.
J.Z. – sportovní aktivity dětí je třeba podporovat a je vhodné poděkovat za nasazení všech, kdo
se aktivně podílí na této činnosti.
Návrh usnesení:
č. 554/43/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje poskytnutí individuální
dotace pro Sportovní klub Moravské Knínice z. s. IČ26537354 a současně schvaluje
veřejnoprávní smlouvu č. 2/2022 o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu obce.
Dotace byla schválena ve výši 97.000 Kč, viz příloha č. 1, veřejnoprávní smlouva č. 2/2022.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 554/43/22 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
č. 555/43/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje poskytnutí individuální
dotace pro JUNÁK – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. IČ 62157477 a současně schvaluje
veřejnoprávní smlouvu č. 5/2022 o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu obce.
Dotace byla schválena ve výši 43.000 Kč, viz příloha č. 2, veřejnoprávní smlouva č. 5/2022.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 555/43/22 bylo schváleno.
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4.2. Projektová dokumentace na MŠ, objednávka víceprací
Důvodová zpráva: Ing. Radim Švajda upřesnil vícepráce na PD MŠ. Po místním šetření a
prověření trasy vedení plynovodu v majetku GasNet s.r.o., bylo zjištěno, že přes pozemek
v majetku obce v těsné blízkosti objektu MŠ vede vedení STL plynovodní řad a pro plánovanou
rekonstrukci a zejména přístavbu schodiště je toto vedení v kolizi. Bylo potřeba zpracovat
projekt přeložky vedení specialistou, tuto přeložku projednat s majitelem sítě a smluvně
vyřešit její přeložení. Zde vznikly vícenáklady ve výši 43.000 Kč.
Dle prvotního zadání zpracování PD a vyřízení stavebního povolení se jednalo o půdní vestavbu
a vytvoření jednoho oddělení MŠ. Při zpracování studií bylo zjištěno, že pro dodržení
hygienických požadavků byl požadavek vestavby a vytvoření vikýřů zcela nevyhovující pro
provoz MŠ, a je potřeba vystavět celé nové patro na stávajícím objektu, a navíc staticky zesílit
stávající strop. Prvotní návrh zesílení stropu dle statického návrhu byl technicky
neproveditelný, proto se vytvořil nový posudek a návrh, který je technicky proveditelný. Dále
bylo nutno vytvořit druhou únikovou cestu z 2NP, a to po ocelovém venkovním schodišti
vedoucím na zahradu a k tomu patřičně upravit výplně stávajících otvorů v 1NP.
První předpoklad nákladů stavby byl 5,5 mil. Kč bez DPH. Tento se ukázal po nutnosti nástavby
celého patra a dalších úprav jako zcela mylný. Proto bylo zahájeno jednání o možnosti dotace
na výstavbu, pro kterou byl již ve fázi PD pro DUR a DSP vytvořen neplánovaný rozpočet. To
vše v měsíčním předstihu pro odevzdání PD pro DUR a DSP z důvodu dodržení státem daného
termínu na podání dotace. Rozpočet byl dále do tohoto termínu upravován pro splnění
dotačních kritérií, stejně tak byla do tohoto termínu podána s předstihem žádost na SÚ o
společné řízení na umístění a povolení stavby, což byl jeden z požadavků pro splnění podmínek
dotace.
Náklady na stavbu se po dokončení PD pro DPS dle rozpočtu vyšplhaly na hodnotu cca 11 mil.
Kč bez DPH. Cena PD a inženýringu se odvíjí přímo úměrně k nákladům na stavbu a je přímo
úměrná ke složitosti PD. Z výše uvedeného vyplývá, že v průběhu zpracování PD vznikly
vícenáklady ve výši 61.000 Kč.
Rozprava: J.Z. – ze smlouvy o přeložce plynového zařízení s firmou Gasnet vyplývá povinnost
obce nechat na své náklady zpracovat projektovou dokumentaci na akci, vícenáklady ve výši
43.000 Kč jsou tedy uznatelné. V souladu s legislativou je možné uznat vícenáklady max.
do výše 10 % z celkové ceny díla. Starosta by měl projednat s dodavatelem oddělení
požadovaných vícenákladů a jejich výši.
Návrh usnesení:
č. 556/43/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí žádost Ing. Švajdy
o přiznání vícenákladů ve výši 104.000 Kč za vypracování projektové dokumentace na MŠ a
pověřuje starostu obce dalším jednáním s dodavatelem.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 556/43/22 bylo schváleno.
4.3. Výběr provozovatele Knínického hostince a smlouva o nájmu
Důvodová zpráva: Na svém 42. zasedání vyhlásilo ZO záměr pronájmu Knínického hostince.
V rámci výběrového řízení zájemci představili své záměry formou dotazníku a upřesnili při
osobním pohovoru. Obě části výběrového řízení byly bodově ohodnoceny. Součástí dotazníku
byla i nabídka výše nájmu. Do výběrového řízení se přihlásili dva zájemci: Marek Bažant a
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Dušan Voda s nabídkou nájmu ve výši 22.001 Kč a Hospůdka u Lípy, s.r.o, zastoupená Soňou
Grimovou s nabídkou nájmu ve výši 10.000 Kč. Z finálního vyhodnocení výběrového řízení
vyplynulo, že vyšší bodový součet získala nabídka paní Soni Grimové. Protokol z výběrového
řízení je k dispozici na OÚ.
Z výše uvedených důvodů výběrová komise ve složení Jiří Hanák, Jiří Helan a Radek Hlaváček
doporučuje zastupitelstvu obce schválit jako nového provozovatele Knínického hostince paní
Soňu Grimovou (Hospůdka u Lípy, s.r.o., IČ 14429365).
Rozprava: Průběh výběrového řízení byl detailně diskutován na poradě.
Návrh usnesení:
č. 557/43/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje jako nájemce Knínického
hostince firmu Hospůdka u Lípy, s.r.o., Teyschlova 34, Brno – Bystrc 635 00, IČ14429365,
zastoupená paní Soňou Grimovou za částku 10.000 Kč měsíčně a schvaluje smlouvu o nájmu
prostoru sloužícího k podnikání, viz příloha č. 3. smlouva.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 557/43/22 bylo schváleno.

4.4. Dodatek č. 3. ke smlouvě o užívání sportovního areálu s SKMK
Důvodová zpráva: Ve Smlouvě o užívání sportovního areálu mezi obcí a SKMK se mění adresa
uživatele a statutární zástupce. Nové údaje jsou Pavel Binder, U Jánečka 137, 664 34 Moravské
Knínice.
Rozprava: Nebylo dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 558/43/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje Dodatek č. 3. ke Smlouvě o
užívání sportovního areálu s Sportovním klubem Moravské Knínice z.s. dodatkem se mění
statutární zástupce a adresa uživatele, viz příloha č. 4. Dodatek 3. ke smlouvě.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 558/43/22 bylo schváleno.

4.5. Dodatek č. 1. ke smlouvě o dotaci s TJ Sokol MK
Důvodová zpráva: TJ Sokol zaslal žádost o prodloužení termínu vyúčtování dotace z rozpočtu
obce za rok 2021. Tato dotace dle VPS č. 7/2021 byla určena k pokrytí nákladů na plyn. TJ Sokol
neměl v řádném termínu (do 30. 4. 2022) k dispozici vyúčtování od dodavatele plynu, proto
žádá o prodloužení do termínu do 31.05.2022. V současné době je již dotace vyúčtována a
přeplatek vrácen na účet obce.
Rozprava: Nebylo dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 559/43/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č.
7/2021 o dotaci s TJ Sokol Moravské Knínice. Dodatkem se mění termín vyúčtování dotace,
viz příloha č. 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 559/43/22 bylo schváleno.
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4.6. Směna obecního pozemku
Důvodová zpráva: Z iniciativy pana Zdeňka Pleskače, majitele p. č. 366 a 367 (u hřbitova)
o celkové výměře 1200 m2, bylo při vzniku nového ÚP obce Moravské Knínice jednáno
o možnosti případné směny těchto pozemků za pozemky obecní, a to konkrétně o část parcely
č. 1017 (Mezihoří). Nový územní plán zasahuje plánovaným veřejným prostorem do parcel
pana Pleskače. Ty jsou již nyní z jižní a východní strany omezeny zemním vedením NN a jeho
ochranným pásmem.
Obec nechala vypracovat znalecké posudky na všechny dotčené parcely, dle kterých je cena p.
č. 366 a 367 2.990 Kč/m2 a obecní p. č. 1017 3.190 Kč/m2. Rozdíl ceny je tedy 200 Kč za m2.
Požadavek pana Zdeňka Pleskače je směnit tyto pozemky za část pozemku obce formou metr
za metr bez finančního vyrovnání. Rozdíl ceny pozemků dle znaleckých posudků je 240.000 Kč
ve prospěch obce.
Rozprava: ZO má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, proto je dle názoru zastupitelů
možné pozemky směnit pouze za cenu v místě a čase obvyklou. Z toho důvodu není možné
realizovat směnu dle požadavků vlastníka.
Návrh usnesení:
č. 560/43/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí žádost pana Pleskače
o směnu části obecního pozemku p. č. 1017 za pozemky p. č. 366 a 367 k. ú. Moravské
Knínice a pověřuje starostu obce dalším jednáním s vlastníkem.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 560/43/22 bylo schváleno.
4.7. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou EG. D, a. s.
Důvodová zpráva: Jedná se o zřízení věcného břemena na pozemku obce p.č.4292 (Podhájí).
Zde bylo vybudováno podzemní vedení NN pro dům č.p. 59 (bývalá hájenka). Věcné břemeno
se sjednává za jednorázovou náhradu 7.000 Kč bez DPH.
Rozprava: Nebylo dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 561/43/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. NM-014330061082/001-YPM s firmou EG-D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole,
602 00 Brno, IČ28085400. Smlouva se sjednává za jednorázovou náhradu 7.000 Kč bez DPH,
viz příloha č. 6. SoZVB
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 561/43/22 bylo schváleno.
4.8. Návrh na odkup částí pozemků od Správy železnice
Důvodová zpráva: Na 31. zasedání ZO bylo zastupitelstvo seznámeno s následujícím:
04.05.2021 proběhlo na Městském úřadě v Kuřimi předběžné jednání o připravované
cyklostezce z Kuřimi do Čebína, která má vést také po katastru M.K., a to v úseku za tratí Kuřim
– Čebín. V tomto úseku bude pravděpodobně docházet k drobným záborům soukromých
pozemků, které bude třeba odkoupit. Předběžný návrh je, že by obce vykoupily potřebné
pozemky a následně by je odkoupil JMK, který bude investorem. Kraj nabízí předběžně 200 Kč
za m2. Dalším bodem jednání bylo i možné propojení této cyklostezky se silnicí II/385 a dále
na M.K. Odhadované náklady na odkup pozemků byly cca 200.000 Kč. Zastupitelstvo svým
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usnesením 396/31/21 vzalo tyto informace na vědomí. V dubnu 2022 zaslala Správa železnic
dopis s návrhem podmínek případného prodeje částí pozemků.
Rozprava: Z výzvy Správy železnic nejsou jasné podmínky odkupu pozemků, pouze si Správa
vymiňuje, že v případě zájmu, musí obec zaplatit veškeré náklady spojené s realizací a bere na
sebe i závazek odklidit případné ekologické škody.
Starosta – z dalšího jednání s MěÚ Kuřim vyplynulo, že by bylo možné vést zamýšlenou
cyklostezku výhradně po pozemcích v majetku obce.
Návrh usnesení:
č. 562/43/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí návrh na odkup částí
pozemků od Správy železnice.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 562/43/22 bylo schváleno.

4.9. Příloha 1 a 2 ke smlouvě s firmou AVE
Důvodová zpráva: Firma AVE zajišťující svoz odpadu v naší obci zaslala nové přílohy 1 a 2
ke smlouvě. V příloze 1 (Cenová příloha) došlo k navýšení nákladů za svoz komunálního
odpadu na jednoho občana /rok z 479 Kč na 499 Kč, tj. o 20 Kč na osobu. Důvodem navýšení
je cena pohonných hmot na trhu. Celková cena navýšení za půl roku dělá 11.280 Kč.
Příloha 2 zůstává beze změn.
Rozprava: ZO doporučuje provést průzkum trhu a do konce roku poptat nového poskytovatele
služby svozu odpadů.
Návrh usnesení:
č. 563/43/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje přílohu 1 a 2 ke smlouvě
č. S/0200515/31300036/07 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. IČ 49356089. Jedná
se o navýšení ceny v příloze 2, svozu komunálního odpadu, o 20 Kč občan/rok, viz příloha č. 7,
příloha 1 a 2 ke smlouvě s AVE
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 563/43/22 bylo schváleno.

4.10. Rozpočtové opatření č. 4/2022
Důvodová zpráva: Jedná se o převod mezi §, nedochází k navýšení příjmů ani výdajů, a to:
snížení výdajů na opravu chodníků a ost. komunikací § 2219 ve výši 350.000 Kč a převod na
pokrytí výdajů na dotaci pro SK Moravské Knínice (97.000 Kč), Skaut (43.000 Kč), dále na
investiční výdaje na akci vrt u sokolovny (60.000 Kč) a odpočívadlo vláček Mezihoří
(150.000 Kč).
Rozprava: Nebylo dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 564/43/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2022, viz příloha 8 RO 4/2022
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 564/43/22 bylo schváleno.
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4.11. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Moravské Knínice pro volební období 2022–
2026.
Důvodová zpráva: Pro blížící se komunální volby 23. a 24.09.2022 je nutné zastupitelstvem
obce určit počet členů v ZO pro volební období 2022–2026. Navrhováno je sedmičlenné
zastupitelstvo obce.
Rozprava: P. K., J. Z. – vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet obyvatel se jako vhodné jeví
navýšení počtu ZO o 2 osoby. J. H. – zvýšení počtu ZO by se mohlo pozitivně odrazit
v komunikaci s obyvateli a zapojením do aktivit v obci.
Návrh usnesení:
č. 565/43/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje počet členů Zastupitelstva
obce Moravské Knínice pro volební období 2022–2026 ve výši 9 členů.
Hlasování:
pro
5
proti
1
zdrželo se
0
Usnesení č. 565/43/22 bylo schváleno.

4.13. Záměr nákupu osobního vozu pro rozvoz obědů a potřeby obce
Důvodová zpráva: Vozidlo Škoda Felicia, které se nyní používá pro rozvoz obědů a potřeby
obce, je ve špatném technickém stavu. Investice do jeho opravy, tak aby bylo technicky
provozuschopné, je neekonomická a převýšila by jeho hodnotu. Obec pro rozvoz obědů
potřebuje jiný automobil v lepším tech. stavu. V rozpočtu obce je na pořízení vozidla vyčleněna
částka 150.000 Kč
Rozprava: Nebylo dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 566/43/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje záměr nákupu osobního
vozu na rozvoz obědů a pro potřeby obce. Předpokládaná hodnota pořizovaného
automobilu je 150.000 Kč bez DPH.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 566/43/22 bylo schváleno.

4.13. Záměr výstavby VO na ulici Pod Sadem a Na Staré trati
Důvodová zpráva: Na ulici Na Staré trati bylo zadáno již v roce 2020 vyprojektování VO.
Tehdejší projektantce se nepodařilo vyhovět všem požadavkům obce a majitelům okolních
pozemků. PD byla tedy v roce 2021 zadána novému projektantovi. V tu dobu nastala již
potřeba nového VO také na ulici Pod Sadem. Tato PD byla tady zadána stejnému projektantovi.
V současné době je již na ulici Pod Sadem platné stavební povolení a na ulici Na Staré trati se
čeká na nabytí právní moci.
Rozprava: Nebylo dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 567/43/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje záměr výstavby VO na ulicích
Pod Sadem a Na Staré trati.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 567/43/22 bylo schváleno.
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K bodu č. 5 - Informace starosty obce
• finanční situace obce – stav účtu k datu 26. 05. 2022 činí u KB 8.963.723,01 Kč
u ČNB 9.741.568,44 Kč
• další aktuální informace:
•
1. 25.05.2022 byla podepsána úvěrová smlouva s KB na financování rekonstrukce MŠ. Výše
úvěru je 15 mil., doba splácení 15 let s možností předčasného splacení bez poplatku.
Splácení úvěru počíná běžet od ledna 2023. Úroky se začnou splácet až po zahájení čerpání
úvěru. Veškeré poplatky jsou nulové.
2. Obce JMK byly osloveny hejtmanem Janem Grolichem s výzvou k součinnosti při řešení
uprchlické krize, konkrétně možnosti umístění stanového městečka k přechodnému
ubytování ukrajinských Romů. Starosta obce předběžně komunikoval s krizovým štábem
JMK o eventuální možnosti umístění tohoto zařízení na bývalé vojenské střelnici. Zástupce
štábu byl na rekognoskaci a má představu o místě. Dle sdělení toto místo nesplňuje zcela
ideálně jejich představu, ale bylo by bráno jako nouzové řešení.
3. Termín podání nabídek na akci Rekonstrukce mateřské školky, se posunuje z 23.05.2022
na 01.06.2022 z důvodu dotazů uchazečů a jejich vyřízení. Výběr zhotovitele proběhne
v pátek 03.06.2022.
4. Nový nájemce hostince se připravuje na otevření, zřejmě 15.06.2022.
Návrh usnesení:
č. 568/43/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí informace o finanční
situaci obce a další aktuální informace.
Hlasování:
pro
6
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 568/43/22 bylo schváleno.
K bodu č. 6 – Různé
Z. P. – dotaz na výběrové řízení na ředitele školy
J. Z. – obálky byly otevřeny, přihlásili se 2 uchazeči, vlastní výběrové řízení proběhne
01.06.2022.
J. Z. – dotaz na pastviny nad Kovářovým dolem a dodržování pravidel ochranného pásma
vodního zdroje.
J. H. – bude to prověřeno na vodoprávním úřadu.
P. K. – dotaz na další postup s opravou ulice U Hřiště.
Starosta – předběžná nabídka byla zaslána obyvatelům ulice.
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 21.20 hodin.

Podpisy:
starosta obce

……………………………..………………………

místostarosta obce

……………………………..………………………
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ověřovatel zápisu

……………………………..………………………

ověřovatel zápisu

……………………………..………………………

V Moravských Knínicích dne 26.05.2022
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