OBEC Moravské Knínice,

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

Zápis z 44. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice
konaného dne 30.06.2022
Přítomni: Jiří Hanák, MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D., Ing. Jana Zemanová, Ph.D., Pavel Kaláb.
Ing. Stanislav Krčma
Omluveni: Jiří Helan a 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 a elektronické úřední desce dne 23.06.2022 a v infokanále
místní kabelové televize.
Při zahájení jednání bylo přítomno 5 členů a ZO je tedy usnášení schopné.
Zápis ze 43. 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. Výběrové řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce mateřská škola“
4.2. Účetní závěrka obce za rok 2021
4.3. Závěrečný účet obce za rok 2021
4.4. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023–2024
4.5. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Moravské Knínice
4.6. Žádost o převod výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Moravské Knínice
4.7. Výběr zhotovitele na akci VO ul. Pod Sadem a Na Staré trati
4.8. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s EG. D, a.s., p. č. 624 a 649
4.9. Rozpočtové opatření č. 5/2022
5. Informace starosty obce
6. Diskuze – různé
7. Závěr

K bodu č. 1 – Schválení programu jednání
K programu jednání nebyly připomínky, proto starosta obce nechal hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení:
č. 569/44/22 – Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 44. zasedání ZO
Hlasování:
pro
5
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. 570/44/22 – Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatelku z 44. zasedání MVDr. Ivanu
Koláčkovou, Ph.D.
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Zapisovatelka byla schválena.
K bodu č.3 – Volba ověřovatelů zápisu
Jako ověřovatelé byli navrženi: Ing. Stanislav Krčma a Pavel Kaláb
Nebyly jiné návrhy ani připomínky.
Návrh usnesení:
č. 571/44/22 – Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu z 44. zasedání Ing.
Stanislava Krčmu a Pavla Kalába
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
K bodu č. 4 – Hlavní body jednání
4.1. Výběrové řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce mateřská škola
Důvodová zpráva: Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schválilo v srpnu 2021 zhotovitele PD
na akci „Půdní vestavba MŠ Moravské Knínice“. Projekt měl být dle nabídky hotov v průběhu
dubna 2022 s tím, že výběr zhotovitele proběhne nejpozději do konce května 2022.
PD byla předána obci 02.05.2022. Obec vyhlásila výběrové řízení. V průběhu výběrového řízení
byly zájemci zaslány doplňující dotazy, proto muselo být posunuto datum hodnocení nabídek.
Výběrová komise zasedala dne 10.06.2022 a doporučuje zastupitelstvu obce toto výběrové
řízení zrušit. Důvodem jsou nedostatky v PD a nedostatečně definované položky ve výkazu
výměr. Jednotlivé nabídky proto nebylo možné objektivně posoudit.
Projektant byl vyzván k dopracování PD s termínem nejpozději do 31.07.2022. Poté bude
vyhlášeno nové VŘ.
Rozprava: Situace byla objasněna, nebylo dalších dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 572/44/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice ruší výběrové řízení na akci
„Rekonstrukce mateřská škola“. Zadání tohoto výběrového řízení bylo schváleno
zastupitelstvem obce usnesením č. 538/42/22 z 27. 04. 2022
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 572/44/22 bylo schváleno.
4.2. Účetní závěrka obce za rok 2021
Důvodová zpráva: Předkládá Pavel Kaláb.
FV na svém 23. zasedání provedl kontrolu a konstatoval, že souhlasí s předložením účetní
závěrky obce za rok 2021 ZO a doporučuje její schválení.
Rozprava: P. Kaláb připomněl, že přezkoumání hospodaření obce externími auditory proběhlo
09.03.2022 s výsledkem – nebyly zjištěny chyby.
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Nebylo dalších dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 573/44/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje účetní závěrku obce
Moravské Knínice za rok 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021. viz příloha č. 1 účetní závěrka
obce
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 573/44/22 bylo schváleno.
4.3. Závěrečný účet obce za rok 2021
Důvodová zpráva: Předkládá Pavel Kaláb.
FV byl předložen Závěrečný účet obce za rok 2021 vypracovaný účetní obce paní Yvetou
Cibulkovou. V komentáři jsou detailně rozpracovány informace o hospodaření obce,
inventarizaci majetku, výsledku přezkoumání hospodaření obce pracovníky Krajského úřadu
Jihomoravského kraje a hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moravské Knínice.
FV na svém 23. zasedání provedl kontrolu a konstatoval, že souhlasí s předloženým
závěrečným účtem obce a doporučuje zastupitelstvu jeho schválení.
Rozprava: Nebylo dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 574/44/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce Moravské Knínice za rok 2021 bez výhrad. Viz příloha č. 2 závěrečný
účet obce.
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 574/44/22 bylo schváleno.
4.4. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023–2024
Důvodová zpráva: Předkládá Pavel Kaláb.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Moravské Knínice na období 2023–2024
obsahuje předpokládanou výši příjmů a výdajů s ohledem na očekávané splátky úvěru.
Rozprava: Nebylo dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 575/44/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu obce Moravské Knínice na rok 2023–2024, viz příloha č. 3, Střednědobý výhled
rozpočtu na rok 2023–2024.
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 575/44/22 bylo schváleno.
4.5. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Moravské Knínice
Důvodová zpráva: Předkládá Pavel Kaláb
Ředitelka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Moravské Knínice předložila ZO Účetní závěrku
za rok 2021 sestavenou k 31.12.2021.
Rozprava: FV na svém 23. zasedání provedl kontrolu a konstatoval, že souhlasí s předložením
účetní závěrky ZŠ a MŠ Moravské Knínice a doporučuje zastupitelstvu její schválení. Externí
audit hospodaření školy byl proveden 27. 04. 2022 – bez připomínek.
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Návrh usnesení:
č. 576/44/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ
Moravské Knínice Brno – venkov, příspěvková organizace, sestavenou k 31.12.2021.
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 576/44/22 bylo schváleno.
4.6. Žádost o převod výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Moravské Knínice
Důvodová zpráva: Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Hana Burianová předložila žádost o převod
hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 92.443,64 Kč do rezervního fondu.
Rozprava: FV se s žádostí seznámil a doporučuje ji ke schválení.
Návrh usnesení:
č. 577/44/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje převedení hospodářského
výsledku ZŠ a MŠ Moravské Knínice Brno – venkov, příspěvková organizace, za rok 2021
ve výši 92.443,64 Kč do rezervního fondu
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 577/44/22 bylo schváleno.
4.7. Výběr zhotovitele na akci VO ul. Pod Sadem a Na Staré trati
Důvodová zpráva: Záměrem obce je na ulicích Pod Sadem a Na Staré trati vybudovat veřejné
osvětlení. V ulici Pod Sadem bude i místní rozhlas, který se při výstavbě propojí na ulici Polní.
Výstavbou VO bude propojeno i VO v téže ulici, které je v současné době nefunkční.
Na ulici Na Staré trati bude k VO položena i optická síť a MR.
Projektová dokumentace na obě akce byla obci předána v minulém měsíci a v souladu s interní
směrnicí pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu byl zahájen výběr
zhotovitele dle bodu B. Starosta obce si vyžádal nabídky od šesti firem a to CANDELA s.r.o. IČ
45476021, EXX s,r,o. IČ 63984261, MARVO s.r.o. IČ 29283876, ELQA s.r.o. IČ 49977121, JICOM
s.r.o. IČ 49432095 a ECOLED veřejné osvětlení s.r.o. IČ 29146411.
Z těchto firem nabídku podaly:
FIRMA
UL. NA STARÉ TRATI
UL. POD SADEM
MARVO s.r.o.
474.060 Kč bez DPH
391.656 Kč bez DPH
U Hájovny 139/1
641 00 Brno – Židenice
IČ 29283876
ELQA s.r.o.
430.739,05 Kč bez DPH
378.107,41 Kč bez DPH
Blanenská 1856/6
664 34 Kuřim
IČ 49977121
ECOLED veřejné osvětlení s.r.o. 591.878,21 Kč bez DPH
418.004,43 Kč bez DPH
Karlovarská 1104/14
161 00 Praha 6
IČ 29146411
Dle výše nabídek vyhrála v obou případech firma ELQA s.r.o. Zakázka bude realizována
na základě objednávky.
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Rozprava: L. Šimková – dotaz na termín realizace. Starosta – po schválení dodavatele bude
přistoupeno k objednání prací a z toho vyplyne i termín realizace.
Návrh usnesení:
č. 578/44/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje jako zhotovitele zakázky
malého rozsahu č. 00000081, Veřejné osvětlení ulice Pod Sadem Moravské Knínice, firmu
ELQA s.r.o. Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121, za nabídkovou cenu 378.107,41 Kč
bez DPH.
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 578/44/22 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
č. 579/44/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje jako zhotovitele zakázky
malého rozsahu č. 00000087, Veřejné osvětlení ulice Na Staré trati Moravské Knínice firmu
ELQA s.r.o. Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121, za nabídkovou cenu 430.739,05
Kč, bez DPH.
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 579/44/22 bylo schváleno.
4.8. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s EG. D, a.s., p.č. 624 a 649
Důvodová zpráva: Po telefonické domluvě s projektantem firmy PK Elektro s.r.o., se zaslané
projektové řešení vedení NN na parcelách 624 a 649 bude měnit, kvůli nesouhlasům vlastníků
okolních parcel. Toto vedení bude pravděpodobně přesunuto z části do chodníku.
Rozprava: Nebylo dotazů ani připomínek.
Návrh usnesení:
č. 580/44/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí záměr vybudování
nového vedení NN na parcelách č. 624 a 649, ve vlastnictví obce.
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 580/44/22 bylo schváleno.
4.9. Rozpočtové opatření č. 5/2022
Důvodová zpráva: Rozpočtovým opatřením č. 5 se navyšují příjmy o celkovou částku ve výši
51.200 Kč. Jedná se o navýšení příjmů u § 2122 za sběr železného šrotu 9.000 Kč.
Dále § 3639 přijaté finanční dary, věcná břemena a přeplatky energií navýšení o 26.000 Kč,
§ 3729 navýšení za uložení zeminy o 6.000 Kč a § 6402 – vratka vyúčtování dotace TJ Sokol
10.200 Kč.
Výdaje se navyšují celkem o 2.840.000 Kč. Navýšení u § 2212 – oprava silnice 100.000 Kč,
§ 3111 přístavba MŠ navýšení o 2.500.000 Kč, § 3631 el. energie veřejné osvětlení navýšení
o 120.000 Kč, § 3639 odpočívadlo Mezihoří vagon – navýšení o 70.000 a § 3742 oprava vývěsek
naučná stezka navýšení o 50.000 Kč.
Financování se upravuje rozpočtovým opatřením následovně, pol. 8123 – zařazení úvěru od KB
na stranu příjmů ve výši 15.000.000 Kč, pol. 8115 – změna stavu na bankovních účtech –
snížení financování na stranu výdajů ve výši 12.211.200 Kč.
Rozprava: Bylo diskutováno na poradě, nebyly další dotazy.
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Návrh usnesení:
č. 581/44/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2022, viz příloha č. 4, RO 5/2022
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 581/44/22 bylo schváleno.
K bodu č. 5 - Informace starosty obce
• finanční situace obce stav účtu k datu 30. 6. 2022 činí u KB 9.704.912,99 Kč
u ČNB 9.765.026,84 Kč
• další aktuální informace:
1. Prodloužení hlavního vodovodního řadu v ulici U Školky – jsou navrženy varianty řešení
financování, je třeba provést opravu části stávajícího VŘ a prodloužení k novému RD.
Na financování by se měl podílet Svazek VaK, obec a stavebník.
2. Fotovoltaika na obecních budovách – bude připravena nabídka na osazení obecních
budov (ZŠ, MŠ). Nabídka by měla být zpracována do konce července 2022. P. Šimek
dotaz na nutnost zohlednit statiku střechy. Starosta – dle vyjádření zpracovatelů
nabídek není nutné zatížení střech tak velké.
3. Projekt revitalizace rybníku Pod Kaplí – projektová dokumentace byla dokončena a
předána obci, v nejbližších dnech bude podána žádost o stavební povolení.
Místostarosta bude referovat o možnostech dotací.
4. Proběhlo rozloučení se současnou ředitelkou ZŠ a MŠ Moravské Knínice.
Návrh usnesení:
č. 582/44/22 – Zastupitelstvo obce Moravské Knínice bere na vědomí informace o finanční
situaci obce a další aktuální informace
Hlasování:
pro
5
proti
0
zdrželo se
0
Usnesení č. 582/44/22 bylo schváleno.
K bodu č. 6 – Různé
L. Šimková – dotaz na Mokřad a možnosti přemnožení komárů, bude probíhat nějaká
regulace?
J. Z. – v současnosti je třeba nechat vytvořit biologickou rovnováhu, cca 2 roky se nesmí
zasahovat.
L. Šimková – pohyb zemědělské techniky po cyklostezce v Mezihoří.
Starosta – je dovolen pouze v krátkém úseku kvůli obslužnosti přilehlých nemovitostí. Pokud
je zaznamenán přestupek, je nutné informovat obec.
L. Šimková – pohyb zemědělské techniky po ulici Na Staré trati – ničení přípojek.
Starosta – pohyb zemědělské techniky nelze zcela vyloučit, pouze doporučit jiné přístupové
cesty.
Cyklostezka M. Knínice – Chudčice – bylo dokončeno jednání o odkupu pozemků
od soukromých vlastníků.
Oprava ulice Kuřimská – probíhalo intenzivní jednání, byla provedena studie živostnosti
vozovky s výsledkem 0–4 roky, bylo přislíbeno vypracování studie.
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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 21:15 hodin.
Podpisy:
starosta obce

……………………………..………………………

místostarosta obce

……………………………..………………………

ověřovatel zápisu

……………………………..………………………

ověřovatel zápisu

……………………………..………………………

V Moravských Knínicích dne 30.06.2022
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