Zápis 22. Zasedání ZO ze dne 24. 5. 2017

Obec Miroslavské Knínice
Zastupitelstvo obce Miroslavské Knínice

ZÁPIS

z 22. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice
konaného dne 24. 5. 2017 v 18:00hod.
Přítomni :

Ing. Jiří Balík, Bc. Petr Příkazský, Jiří Souček, Ing.Kamil Raboň,
Luděk Auer, Radomír Hodeček, Josef Cekovský

Omluveni :
Zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 18.15 hodin starostou obce Ing. Jiřím Balíkem (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že informace o konání veřejného zasedání byla na úřední
desce Obecního úřadu Miroslavské Knínice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 17. 5. 2017 pod evidenčním číslem 22/2017 a současně na webových
stránkách obce.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,
že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je tak usnášeníschopné (§ 92 odst. 3
zákona o obcích). Dále předsedající přítomným členům ZO i hostům oznámil, že v rámci
objektivity bude v souladu s jednacím řádem ZO Miroslavské Knínice průběh jednání
nahráván na záznamové zařízení.
Technický bod
Předsedající navrhl určit za ověřovatele zápisu pana Radomíra Hodečka a Josefa Cekovského
a zapisovatelkou paní Miroslavu Olivovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č.1/22/17:
Zastupitelstvo obce Miroslavské Knínice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu 22. zasedání
Radomíra Hodečka a Josefa Cekovského a zapisovatelkou paní Miroslavu Olivovou.
Hlasování č.1 : pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh usnesení č.2/22/17:
Zastupitelstvo obce Miroslavské Knínice s c h v a l u j e program 22. zasedání Zastupitelstva
obce Miroslavské Knínice :
1.
2.
3.

Plnění usnesení a činnost OÚ
GasNet, s.r.o. – Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek dle zákona 134/2016
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4.
5.
6.
7.

Oprava drobných sakrálních staveb – Denkova Kaplička + kříže na hřbitově – výběr dodavatelů
Obnova sportovního hřiště – smlouva o realizaci výběrového řízení (Grantech)
Obnova sportovního hřiště – schválení zadávací dokumentace a výběrové komise
Rozpočtové opatření 3/2017


Diskuze

Hlasování č. 2 : pro 7 – proti 0

– zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

Bod č. 1 Plnění usnesení a činnost OÚ za uplynulé období.


Nová zástavba pod hřištěm – Úprava geometrického plánu bude dokončena cca během 14ti dnů. Během uplynulého víkendu byly vykopány sondy na provedení geologického
průzkumu. Provedené výkopy byly zanalyzovány geologem, panem Veselým. Geologická
zpráva bude vypracována do 3 týdnů. Analýza bude sloužit jednak při projektování skladby
komunikací a také k projektování jednotlivých rodinných domů budoucími stavebníky.



Strom Znojemska pro rok 2016 – přihlášený červenolistý buk rostoucí v našem parku
zvítězil. Výsledky je možné shlédnout na:
http://www.nppodyji.cz/nove-nejsympatictejsi-stromy-v-ankete-strom-znojemska

Tento úspěch se budeme snažit dále propagovat.


Dotace - stav na rok 2017
Dotace ŽÁDOSTI 2017

Č. Projekt
1 Popelnice - mikroregion (Mze)

Stav ke dni 24.5.2017
Rozpočet

Naše náklady
v r. 2017

Dotace

Rozhodnutí se
31 944,00 Kč očekává v červnu 2017
21 707,00 Kč
579459,5
767 412,00 Kč

212 960,00 Kč

181 016,00 Kč

43 414,00 Kč
1 158 919,00 Kč
967 412,00 Kč

6 934 586,00 Kč
130 003,00 Kč

21 707,00 Kč
579 459,50 Kč
200 000,00 Kč
600 000,00 Kč
270 307,00 Kč
200 000,00 Kč
6 569 670,00 Kč
91 002,00 Kč

7 Márnice - Mze

190 710,00 Kč

133 083,00 Kč

57 627,00 Kč

8 Kaplička + kříže - MMR

307 808,00 Kč

215 465,00 Kč

92 343,00 Kč

202 387,06 Kč
162 321,50 Kč

160 000,00 Kč
52 000,00 Kč

42 387,06 Kč
110 321,50 Kč

2 Rozvoj mikroregionu - mikroreg.
3 Hřiště MŠMT
Hřiště kraj
Hřiště ČEZ
4 Stezka památných stromů MMR
Stezka památných stromů Mze
5 Realizace opatření úses I. Etapa
6 Hasiči - kraj

9 Okna zámek - ORP
10 Malá komunální technika ČEZ

386 154,00 Kč

Doposud schválené dotace na rok 2017
Podíl obce ke schváleným dotacím v roce 2017

Poznámka

115847
186154
364 916,00 Kč Náklady za 3 roky
39 001,00 Kč
Rozhodnutí se
očekává v červnu 2017

ÚPRAVA na 160.000,-

7 218 842,00 Kč
1 399 086,56 Kč

Legenda:
Čeká se - zatím nebylo rozhodnuto
SCHVÁLENO
ZAMÍTNUTO

Jednotlivé projekty budou realizovány v návaznosti na schválených dotacích.
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Projekt Realizace opatření ÚSES 1. Etapa k.ú. Miroslavské Knínice – Dnes byla
prostřednictvím datových schránek rozeslaná výzva k objasnění 4 firmám dle závěrů
protokolu kvalifikační komise.



Neděle 14.5. – blesková povodeň s vylitím bahna na komunikaci k družstvu. Poděkování
hasičům a dobrovolníkům, kteří pomohli při úklidu komunikace.



Územní plán – upravený návrh nyní prochází kontrolou na odboru Životního prostředí
JMK. Pokud bude vše v pořádku, bude stanoven termín veřejného projednávání územního
plánu.



30.5. 2017 proběhne audit obce za rok 2016

Uskutečněné společenské akce v obci za uplynulé období:
Poslední divadelní představení místních ochotníků: „Co takhle svatba princi“
bylo 13.5. ve 14:00

a

14.5. ve 14:00

!!! DĚKUJEME ORGANIZÁTORŮM a ÚČASTNÍKŮM !!!

Nejbližší připravované společenské akce v obci:
3.6. Putování za veltlínem (vinaři)
4.6. Dětský den (obec, myslivci, hasiči)
Červenec – Silácký den (sokol)
5.8. Oslavy 755 let obce a 120 let Sboru dobrovolných hasičů (obec, hasiči)
!!! SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ !!!
Návrh usnesení č.3/22/17:
Zastupitelstvo obce Miroslavské Knínice b e r e n a v ě d o m í zprávu starosty o plnění
usnesení a činnosti obecního úřadu za uplynulé období.
Hlasování č.3 : pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

Bod č. 2 GasNet, s.r.o. – Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
Návrh usnesení č.4/22/17:
Zastupitelstvo obce Miroslavské Knínice s c h v a l u j e smlouvu o podmínkách napojení, o
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se
společností GasNet, s.r.o. v předloženém znění
Hlasování č.4: pro 7– proti 0 – zdržel se 0

Usnesení bylo přijato
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Bod č. 3 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek dle zákona 134/2016
Nová směrnice je upravena dle podmínek zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Návrh usnesení č.5/22/17:
Zastupitelstvo Obce Miroslavské Knínice s c h v a l u j e novou směrnici o zadávání
veřejných zakázek v předloženém znění.
Hlasování č.5: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

Bod č. 4 Oprava drobných sakrálních staveb – Denkova Kaplička + kříže na hřbitově –
výběr dodavatelů
K realizaci akce „Denkova kaplička“ předložili nabídku:
VALDASTAV s.r.o.
K.S.H. group s.r.o.
Nejvhodnější nabídku předložila firma K.S.H. Group , s.r.o., Chlupice 273, 671 71, IČ: 28272595
za cenu 170.603,82 Kč vč. DPH
Návrh usnesení č.6/22/17:
Zastupitelstvo obce Miroslavské Knínice s c h v a l u j e zadání zakázky „Oprava Denkovy
kapličky“ firmě K.S.H. Group , s.r.o., Chlupice 273, 671 71, IČ: 28272595 za cenu
170.603,82 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování č.6: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

K realizaci akce „Restaurování souboru křížů“ předložili nabídku:
Mgr. Alexandr Kozlov
Mgr. art. Viktor Mandzyuk
Bohdan Altunin
Nejvhodnější nabídku předložil Mgr. Alexandr Kozlov, Na Slupi 1485/10, 128 00 Praha 2
IČ: 69047987 za cenu 102.236,- Kč vč. DPH
Návrh usnesení č.7/22/17:
Zastupitelstvo obce Miroslavské Knínice s c h v a l u j e zadání zakázky „Restaurování souboru
křížů“ panu Mgr. Alexandru Kozlovovi, Na Slupi 1485/10, 128 00 Praha 2, IČ: 69047987 za cenu
102.236,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování č.6: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení bylo přijato
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Bod č. 5 Obnova sportovního hřiště – smlouva o realizaci výběrového řízení (Grantech)
Obec získala dotaci ve výši 200.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci obnovy
sportovního hřiště. Celkové náklady na vybudování hřiště se budou pohybovat kolem 1 milionu
korun. V uplynulých letech byly opakovaně podávány žádosti o dotace na hřiště na Ministerstvo
školství a ČEZ. Bohužel vždy neúspěšně. Proto jsme nyní rádi, že se k našemu projektu postavil
kladně alespoň kraj. Podíl obce bude při realizaci tohoto projektu poměrně vysoký. Na druhou
stranu si ale velice dobře uvědomujeme význam a důležitost takového sportoviště pro děti,
mládež, ale i dospělé sportovce.
Návrh usnesení č.8/22/17:
Zastupitelstvo Obce Miroslavské Knínice s c h v a l u j e smlouvu o dílo se společností
Grantech s.r.o., Pražská 105, 67602 Moravské Budějovice, IČ 27668037 k realizaci
výběrového řízení na projekt „Obnova sportovního hřiště“ v předloženém znění.
Hlasování č.8: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

Bod č. 6 Obnova sportovního hřiště – schválení zadávací dokumentace a výběrové komise
Návrh usnesení č.9/22/17:
Zastupitelstvo Obce Miroslavské Knínice s c h v a l u j e zadávací dokumentaci
k výběrovému řízení na projekt „Obnova sportovního hřiště“ v předloženém znění.
Hlasování č.9: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

Návrh usnesení č.10/22/17:
Zastupitelstvo obce Miroslavské Knínice s c h v a l u j e hodnotící komisi pro otevírání obálek
výběrového řízení na projekt „Obnova sportovního hřiště“ ve složení (5 členů):
Jiří Balík
Daniel Kabelka
Petr Příkazský
Jiří Souček
Luděk Auer
Hlasování č.10: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

Bod č. 7 Rozpočtové opatření č. 3/2017
Návrh usnesení č.11/22/17:
Zastupitelstvo obce Miroslavské Knínice b e r e n a v ě d o m í rozpočtové opatření číslo
3/2017 schválené starostou obce dne 30.4.2017 na základě usnesení č.9/2/14.
Hlasování č.11: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení bylo přijato
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Diskuze
Oprava hydrantu u Cekovských – během 14 dnů bude realizována nutná výměna hydrantu. Po
dobu realizace bude uzavřena silnice nad panským sklepem.

Starosta obce Ing. Jiří Balík (předsedající) po projednání všech bodů programu ukončil v 19.10
hodin 22. zasedání Zastupitelstva obce Miroslavské Knínice a požádal zapisovatelku paní
Olivovou o přečtení přijatých usnesení. Po zpracování zápisu bude tento dokument předložen
ověřovatelům k podpisu (§ 95 zákona 128/2000 Sb.).
Starosta: Jiří Balík
Ověřovatelé zápisu: Radomír Hodeček, Josef Cekovský
Zapisovatel: Miroslava Olivová
Zápis vyhotoven 24.5.2017 19:30

Poznámky: Projednávané materiály jsou pro možnou další potřebu archivovány po dobu pěti let,
není-li stanoveno jinak. Podepsaný originál zápisu je podle § 95 odst. 2 zákona o obcích k
nahlédnutí na obecním úřadě.
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