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USNESENÍ Č.11

ze zasedání Zastupitelstva obce KněŽpole
konaného dne 8. prosince 2008

Zastupitelstvo obce:

schvalu/e:

l. Plán investičních a neinvestičních akcí na rok 2009
- Rekonstrukce a oprava chodníků od čp.166 po čp.167
- Přeložka vedení NN od čp.166 po čp.167
- Rekonstrukce a oprava chodníků od čp.1 po čp.145
- Oprava komunikace ,,Přídolí" od Čp.174 po čp.230
- Bezdrátový rozhlas
- Obchvat do průmyslové zóny
- Rekonstrukce ústředního topení v MŠ
- Multifůnkčni hřiště

Finanční rozpočet obce na rok 2009 a to :
příjmy: 9.033.000,-Kč
výdaje: 13.493.000,-kč
financování: 4.460.000,-KČ-

dle přílohy č.l

Změnu finančního rozpočtu obce Č.4 v roce 2008
příjmy: 241.000,00 Kč
výdaje: 241.000,00 kč

Směrnici o prodeji pozemků

180.000,-Kč
180.000,-Kč
320.000,-Kč
370.000,-Kč
430.000,-Kč
1.070.000,-Kč
320.000,-Kč
3.200.000,-Kč

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Koupi pozemků pod místní komunikací
st.parc.č. 239 - 58 m', parc.Č. 1909/1 - 7 m', st. par.č.301 - 7m', st.par.č.302 - 16m', st.parc.č.
305 - 6 m', všechny parcely za cenu 50,-Kč/m'

Prodej části pozemku parc.č. 2766/1 za cenu 70,-Kč/m'
s tím, že kupující uhradí veškeré výdaje spojené s prodejem pozemku

Pověření Rady obce k realizaci rozpočtových opatření v rozsahu prosinec 2008

9.

Koupi a umístění radaru na měření rychlosti

Realizaci veřejného osvětlení v trati ,,Přídolka"

10. jednorázový příspěvek ve výši 7,-Kč/obyvatel na aktualizaci strategických dokumentů Místní
akční skupiny Dolní Poloolšaví, pro podáni žádosti o dotaci v dalším období.

bere na vědonlĹ"

l. Zprávu starosty obce o plnění programu r.2008

l



ukládá:

l. Starostovi obce projednat se zpracovatelem ÚP podmínky změny ÚP v souvislosti s výstavbou na
par.č.1782/47 v termínu do 31.12.2008

L"&

František Smrtka, místostarosta obce ,,a,o,,aob,,

Eq
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itaÉžpo'y

2



ZÁPIS Č.11

ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole, konaného dne

8. prosince 2008 v 18.hod. v klubovně víceúčelové budovy na hřišti TJ
Sokol Kněžpole

Přítomno: 11 členů ZO

Omluveni: ing. Lapčík Vítězslav
p. Moštěk Josef
MUDr. Kutálková Jana
p, Živnůstek Josef

Volba návrhové komise:
. ,

Volba ověřovatelů zápisu:

p. Suchánek František - předseda
" ing. Kudelová Lub., p. Pavlica Pavel - členové

hlasováni? všichnipro

p. Hubáček Petr, p.Otrusiník Josef
hlasování všichnipro

(C

Zapisovatelka: Hrušková Iveta

Ověření zápisu ze zasedání ZO č. 10 z 1.9.2008 - zápis ověřovali p. Suchánek a p. Švehla
-pan Švehla má připomínku - zapisovatelka nemůže při rychlosti jednání provádět přesný zápis, při
vypadnutí 1-2 slov z věty se mění smysl uvedeného příspěvku. Jinak je zápis bez připomínek.

Zasedání ZO zahájil starosta obce, zasedání řídí místostarosta.

Kontrola usneseni z minulého zasedání ZO - informuje místostarosta - ZO ukládá:
Radě obce vypracovat směrnici pro určování ceny prodeje obecních pozemků

- bude samostatný bod v tomto zasedání.

Rada obce navrhuje zastupitelstvu řídit se programem, ktelý obdrželi zastupitelé s pozvánkami.
Místostarosta se ptá, zda má někdo k programu nějaké připomínky, zda ho chce doplnit.
Diskuze k programu:
p.Švehla: navrhuje program rozšířit o tři body:

koupě a umístění radaru
realizace veřejného osvětlení v trati ,,Přídolka"

- aktuální problémy obce
starosta: navrhuje rozšířit program o bod — zrněna v ÚP v souvislosti se výstavbou stolámy na
pozemku p. Žuje
místostarosta: chce objasnit konkrétně body navržené p. Švehlou
p.Švehla: radar - nebyl schválený ZO, byl schválený pouze zkušební provoz a ne koupě a

umístění
osvětlení na ,,Přídolce" - rovněŽ nebylo schváleno
aktuální problémy - myslí si, Že by se měl dát prostor i přítomným občanům

místostarosta navrhuje z důvodu nepřipravenosti na tento bod - aktuální problémy obce, navržený bod
do programu nazařazovat.
Dává hlasovat o tom, aby navržený bod - aktuální problémy obce nebyly do programu zařazeny

hlasoy(ínl:" pro: 6
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Místostarosta nyní dává hlasovat o zařazení bodů, navržených p.Švehlou a P.starostou- (tedy celkem
body) do programu jednání ZO

hlasování' pro 10
zdrŽel se: 1

přichází MUDr.Kutálková .
(přítomno celkem 12 členů, 3 omluveni)

mís.tostarosta navrhuje nyní hlasovat o programu jednání, navržené body se vloží za bod 8

Program:
1. Zahájení
2. Plnění programu r.2008
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2009
4. Změny rozpočtu r.2008
5. Směrnice o prodeji pozemků
6. Koupě pozemků
7. Prodej pozemků
8. Pověření Rady obce
9. Nákup a umístění radaru
10. Realizace osvětlení v trati ,,Přídolka"
11. Změna ÚP
12. Aktuální problémy obce
13. MAS Dolní Poolšaví
14. Návrh na usnesení
15. Závěr

h/asovánL° pro 11
proti l

Místostarosta navrhuje, aby se jako vždy hlasovalo o každém bodu zvlášť a ihned po projednání.
hlasování' pro: 12

Ad. l) zahájil starosta, řídí místostarosta

Ad· 2) informuje starosta
Diskuze: """""-"-----

viz příloha Č.1

ZO : bere na vědonu"

Ad. 3) návrh rozpočtu na rok 2009 přednesl p. Pavlica. Zastupitelé jednali o rozpočtu na pracovníin
zasedání , kde po diskuzi byl vyhotoven návrh rozpočtu

viz příloha č. 2
Do rozpočtu byly zaneseny naplánované investiční a
žádcjstí o dotaci. Zastupitelstvo to ovšem nezavazuje,
Přehled naplánovaných akcí:

- Rekonstrukce a oprava chodníků od čp.166
- Přeložka vedení NN od čp.166 po čp.167
- Rekonstrukce a oprava chodníků od Cp.] po
- Oprava komunikace ,,Přídolí" od čp.174 po

neinvestiční akce. Naplánování je nutně z důvodu
aby akce byly provedeny.

po čp.167 180.000,-KČ
180.000,'KČ

čp.145 320.000,-KČ
čp.230 370.0Q0,-KČ

430.0Q0,-Kč
1.070.000,-Kč
320.000,-Kč
'3.200.OOO,-Kč
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- Bezdrátový rozhlas
- Obchvat do průmyslové zóny
- Rekonstrukce ústředního topení v MŠ
- Multifůnkční hřiště

celkem 6.070.000,-KČ. Oprava střechy na budově OÚ a KZ nebyla do řo@očtu zařazena
Diskuze:
P.Šv¢hla: ysiovuje souhlas s rozdělením finančním částky na kostel a na opravu kříže
Předložil na OU svůj návrh akcí na rok 2009, nebylo mu odpovězeno, zda se jeho návrhem

i á,.', někdo zabýval. Co se týče rozpočtu, myslí si, že zastupitelé by se nejdříve měl schválit
"si jedncjtlivé investiční a neinvestiční akce, které se budou dělat v roce 2009, potom až
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schvalovat rou)očet na rok 2009. V rozpočtu jsou akce, které nebyly nikdy zastupiteli
schváleny a ani se nejednalo, že se budou provádět.
p.Pavlica: z tohoto důvodu bylo svoláno pracovní jednání Znovu opakuje, že akce jsou
nutné zahrnout do rozpočtu, v opačném případě nelze žádat o dotace. Návrh p.Švehly byl
projednán a byl brán na vědomí.
p.Švehla: myslí si', že by bylo správné nejdříve schválit jednotlivé akce a potom až
rozpočet
p.Pavlica: navrhuje, aby se tedy hlasovalo o každé akcí zvlášt', pokud nebude schválen%
nebude do rozpočtu obce zahrnuta.
Mgr.Knot: z technického hlediska by takový postup měl být, je správný. Pokud je to
v rozpočtu, mělo by to předem schválit ZO.
p.Švehla: ptá se, zda tyto akce nemusí být samostatně schváleny zastupiteli
starosta: akce byly přečteny p.Pavlicou, jsou v rozpočtu
Mgr. Knot: z hlediska pořádku a určitého řádu v hlasováni je přiklání k názoru p.Švehly,
aby akce byly nejdříve odsouhlaseny ZO
p.Pavlica: znovu navrhuje hlasování - o každé akci zvlášť'
místostarosta: dává hlasovat o návrhu p.Pavlice

hlasováni? pro 12

- ,"eb

místostarosta dává hlasovat o jednotlivých investičních a neinvestičních akcích - o každé
akci se bude hlasovat zvlášt'
- Rekonstrukce a oprava chodníků od čp.166 po Čp.167 180.000,-KČ

hlasovánL' pro 12
- Přeložka vedení NN od čp.166 po čp.167 180.000,-KČ

hlasoyánl:" pro 12
- Rekonstrukce a oprava chodníků od čp.1 po čp.145 320.000,-KČ

hlasování' pro 12
- Oprava komunikace ,,Přídolí" od čp.174 po čp.230 370.000,-KČ

h/asoyánl:" pro 10 zdrŽel se 2
- Bezdrátový rozhlas 430.000,-KČ

hlasováni" pro 12
- Obchvat do průmyslové zóny 1.070.000,-KČ

hlasoyání pro 12
- Rekonstrukce ústředního topení v MŠ 320.000,-KČ

hlasováni? pro 12
- Multifunkční hřiště 3.200.000,-KČ

hlasováni? pro 8 zdrŽelse 4

Tyto akce jsou zařazeny v rozpočtu obce, celková výše je 6.070.000,-KČ. Jelikož se schválily všechny
navržené akce, původní návrh rozpočtu zůstává beze změn.
místostarosta dává hlasovat o finančním rozpočtu obce na rok 2009

hlasováni? pro 10
zdrŽel se 2

Ad. 4)
o změně rozpočtu informuje p.Pavlica viz příloha č. 3
příjmy: 241.000,-
výdaje: 241.000,-
Diskuze:
p.Švehla: vrací se k bodu Č.4 - je správné, že rozpočet je schválen po jednotlivých položkách
p. Ševčíková rozpočet byl vypracován tak, aby byl průhledný a srozumitelný pro všechny členy
místostarosta dává hlasovat o změně rozpoČtu Č.4

hlasoyánl:" pro 12

Ad. 5)
směrnice o prodeji pozemků - informuje starosta obce. Tato směrnice byla zpracována dle vzorové
směrnice a přizpůsobena na poměry naší obce. Aby vyhovovala i po právnické stránce, byla
zkonzultována s Mgr.Knotem. viz. příloha č. 4
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Diskuze:
Mgr. Knot vrací se ještě k části druhé, bod 6) - předkupní právo. Stavebník by mohl mít problém
s vyřízením hypotéky - některé banky by to považovaly za problematické. Z druhé strany je třeba
zajistit, aby se nespekulovalo s pozemky.
p.Ševčíková předkupní právo bylo již zaneseno u kupních smluv u pozemků na Markově. Někteří
stavebníci při vyřizování hypotéky narazili. Bylo to řešeno individuálně.
Mgr. Knot souhlasí s tím, aby se to řešilo individuálně, navrhuje aby bod zůstal ve stejném znění
a v případě problému řešit individuálně.
starosta jedná se spiše o určení ceny za pozemky
p.Ševčíková jedná se o směrnici, dle které se musí postupovat
p. Hubáček myslí si, Že by se měla blíže upřesnit část druhá, odst.2 - napojení na inž.sítě. Rozdíl '
je, zda se napojuje 10 m a zda se napojuje 100 m. Mělo by se to řešit individuálně.
místostarosta navrhuje dát do směrnice vzdálenost na napojení
starosta dle informací od okolních obcí, obce řeší jednotlivé pozemky individuálně. Tato
směrnice by měla platit jen dobu určitou, např. jeden rok, pak by se měla aktualizovat.
Mgr. Knot ve směrnici by bylo možno nechat rozsah cen
p.Švehla předešlé zastupitelstvo stanovilo pracovní skupinu, která vypracovala podmínky E
prodeje pozemků a cenu pozemků. Toto nikdy neprošlo zastupitelstvem. Proto vzniklo u prodeji
obecního pozemku Fitzianovým, že pozemek byl prodán za nízkou cenu.
místostarosta je to pouze metodika, RO zpracovala návrh v této podobě, metodika by měla být pro
příští rok, v dalším roce se ceny opět upraví. Zastupitelé se musí domluvit na navržených cenách.
p.Pavlica směrnice by se schválit měla, úprava by se provedla pouze v částí druhé, bod 2) — tak
aby to bylo v individuálně dle jednotlivého připojení a dle podmínek připojení. Tak to bude
srozumitelné pro všechny.
Hubáček souhlasí s návrhem p.Pavlice
starosta cena by se mohla vypustit a řešit až individuálně
Mgr. Knot určitě rozpětí by tam mělo být
místostarosta souhlasí s názorem MgrKnota, rozpětí by tam mělo být, v budoucnu by mohlo dojít
ke střetu zájmů zastupitelů.
(i).Švehla odchází z místnosti)
Mgr. Knot směrnice neřeší pozemky do budoucna
místostarosta vydání směrnice je nutné, při dotazech občanů na výši ceny pozemků by měli dostat
jednoznačnou odpověď'.
Ing. Kudelová ptá se, když se tento bod- schválení směrnice- řeší, zda má obec vůbec pozemky
určené k prodeji
starosta ano, má
místostarosta shrnuje tento bod, v části druhé, odst.2 navrhuje jednat o každém pozemku
individuálně - dle počtu jednotlivých přípojek a podmínek připojení na inženýrské sítě. Místostaros
dává hlasovat a navržené a upravené směrnici lrhlasování" pro 11

(p. Ši'ehla nebylpři tomto hlasováni"přítomen) '

W

G). Švehla se vracízpět do místnosti)
Ad. 6) - seznamuje starosta - komunikace na ,,Přídolce" je vybudována na pozemcích soukromýct
vlastníků. MajetkovČ poměry musí být vyřešeny, rovněž při žádosti o dotaci na rekonstrukci
komunikace musí být pozemek v majetku obce. Jedná se cca o lOOm', rada obce navrhuje za cenu
50,-Kč/m'. Vlastníci pozemků s cenou souhlasí.
Diskuze:
Mgr.Knot co se týče výkupu pozemků na obchval nejdříve musí být podepsány smlouvy o
smlouvě budoucí, které jsou pro vlastníky závazné, na jejich souhlasu závisí další postup realizacE
akce.
starosta: je podepsáno asi 85 % smluv
místostarosta: dává hlasovat o koupi pozemků pod komunikací na Přídolce:

st.parc.č. 239 - 58 m', parc.č. 1909/1 - 7 m', st. par.č.301 - 7m', st.par.č.302 - 16m', st.p
305 - 6 m', všechny parcely za cenu 50,-Kč/m'

hlasováni? pro 12

Ad. 7) - prodej pozemku - seznamuje starosta obce. V mil
zasedání ZO byl schválen záměr obce, jedná se o část par.č. 2766/1, přesná výměra bude známa



(C

zaměření. Návrh RO je prodej za cenu 70,-Kč/m' včetně uhrazení veškerých výdajů spojených
s prodejem.
Diskuze:
p.Švehla: dají se odhadnout náklady obce spojené s tímto prodejem
starosta: všechno platí kupující, obec by neiněla mít Žádné náklady. Při prodeji by bylo na
zváženou zanést do prodeje věcné břemeno na sloup, který je na tomto pozemku umístěn.
místostarosta dává hlasovat o prodeji části pozemku par.č. 2766/1 za cenu 70 KČ/m' včetně uhrazení
veškerých nákladů spojených s tímto prodejem.

hlasováni? pro 11
zdrŽel se l

Ad.8) - pověření RO - informuje p.Pavlica - zastupitelé by měli na tomto zasedání pověřit radu obce
k realizaci rozpočtových opatřeních, v opačném případě by se muselo sejít zo ještě jednou. stejný
postup byl i v předešlých letech.
Diskuze: --------
místostarosta: dává hlasovat o pověření rady obce k realizaci rozpočtových opatření v rozsahu
prosinec 2008

hlasováni? pro 12
Ad. 9) umístění radaru -
místostůosta vyzývá p.Švehlu k objasnění
p.Švehla: navrhuje, zastupitelé dodatečně schválili koupi a umístění radaru v obci. Toto mělo
být provedeno před samotnou koupí, ZO by mělo koupi a umístění schválit dodatečně
místostarosta: ptá se, zda má někdo protinávrh
Jelikož protinávrh není, dává nňstostarosta hlasovat o koupi a umístění radaru v obci

hlasoyánl? pro 11
zdrŽel se l

Ad. 10) - osvětlení ,,Přídolka" - stejný případ jako v bodě Č.9 - realizováno ale neschváleno.
slovo si bere starosta
- od rady obce dostal úkol zajistit realizaci osvětlení v trati ,,Přídolka", do rozpočtu to bylo zaneseno,
rozpočet byl schválený, myslí si, Že pokud to bylo schváleno v rozpočtu, byla schválena i tato akce
Diskuze:
p.Ševčíková: tato akce byla zanesena do změny rozpočtu obce, ve které bylo konkrétně
vyjmenováno, čeho se změny týkají -a pokud se hlasuje o konkrétní položce, nevidí důvod, proč by se
mělo hlasovat 2x
p.Pavlica: schválení investice nad 50.000,-KČ není v pravomoci rady obce, pokud vznikla chyba,
je to chyba rady obce. Na tuto chybu by se mělo reagovat.
Mgr. Knot chyba vznikla u radaru, kde ZO schválilo pouze zkušební provoz
místostarosta při osvětlení ,,Přídolka" byla v zastupitelstvu projednána změna, která se dává i do
usnesení, tudíž to bylo schváleno
p.Ševčíková osvětlení bylo zaneseno do změny Č.3, která byla schválena 1.9.2008 - veřejné
osvětlení a rozhlas v trati ,,Přídolí" ve výši 100.000,-KČ.
p.Švehla: logické je akci nejdříve schválit a potom až hlasovat o změně rozpočtu.
Mgr.Knot přiklání se k názoru p.Pavlice a p.Svehly. Akce se měla nejprve schválit a potom až
dělat zrněnu rou)očtu.
místostarosta dává protinávrh, aby se o schválení této akce dnes nehlasovalo, byla schválena v září.
Místostarosta dává hlasovat: Kdo je pro, aby se dnes nedávalo do usnesení schválení vybudování
osvětlení v trati ,,Přídolí"

h/asování' pro 7

Jelikož nebyl souhlas nadpoloviční většiny vŠech členů ZO, dává hlasovat znovu:
Kdo je pro dodatečné schválení realizace osvětleni v trati ,,Přídolka"

hlasovánL' pro 9

Ad. 11)
informuje starosta
v průběhu schvalování nového ÚP obce podal žádost o výstavbu
stolárny na par.č. 1782/47. V nově vznikajícím územním plánu je na této parcele uvedena zelená
plocha a ne pozemek v podnikání. Po projednání této žádosti a možnosti změny ÚP v této části, nebylo
ze strany dotyčných orgánů připomínek až na odbor životního prostředí, který s tímto nesouhlasí.
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Zasáhlo by se do ochranné hranice mezi obytnou částí a průmyslovou zónou. Starosta žádá zastupitele
o názor. Upozorňuje ale na možnost při pozitivním souhlasu s touto zrněnou, na prodlouženi schválení
nového ÚP, plán musí být schválen do určitého data kvůli dotaci. Není ale jisté, že pokud to
zastupitelé schválí, bude to povoleno.
Diskuze:
Mgr.Knot: ptá se, zda bude vymezen pouze pozemek nebo celý pás, který by zasahoval do
všech zahrad. Dříve se uvažoval o bytové zástavbě na konci zahrad, teď' by měla vzniknout na konci
těchto zahrad průmyslová zóna. Není to rozumné, občané si stěžovali na hluk z AZ-Betonu a
požadovali, aby se přestěhoval dále od bytové zástavby. Jedná se o velkou dílnu, pokud zastupitelé
rozhodnou, Že tuto zrněnu schválí, opět se posune hranice ochranného pásma - a tím zamezí sousedům
stavbu RD. Pokud nebude v této části plocha určená k podnikání, stavební úřad nemůže dát povolení -
v opačném případě se omezí práva sousedů - mohly by být problémy v budoucnu.
p.Pavlica jedná se stolařskou dílnu, kterých je v obci několik, zatím nebyla Žádná stížnost na
hluk nebo na omezení. Pokud se schválení ÚP neoddálí, nevidí důvod, proč to neschválit.
starosta souhlasí s p.Pavlicou
p.Hubáček ptá se, pokud to zastupitelé schválí, zda se ke stavbě budou ještě vyjadřovat sousedi
místostarosta nemůže odpovědět, neví to, pořizovatel městský úřad. Upozorňuje však na
prodloužení termínu konečného schválení ÚP (veřejné vyhlášky)
p.Švehla ptá se, zda by se to týkalo i ostatních pozemků nebo by vznikl tzv. zub
starosta ano, jednalo by se pouze o pozemek
p.Švehla ptá se , pokud s tímto návrhem budou zastupitelé souhlasit, zda se budou vyjadřovat
ještě občané
starosta ano, v obci bude veřejné projednání
místostarosta pokud toto zastupitelé schválí, v usnesení se musí pamatovat na neprodloužení lhůty
při konečném schválení
starosta protože jak vyplývá z diskuse, s provedením navrhované změny, pokud nedojde
k prodloužení schvalovacího cyklu nového ÚP, většina zastupitelů souhlasí, navrhuje, aby dostal za
úkol zjistit dobu, kdy se toto zanese do rozpracovaného projektu, popř.by se svolalo mimořádné
zasedání ZO. byl seznámen s tím, že o stavební povolení může žádat až po konečném
schválení ÚP.
místostarosta navrhuje dát do usnesení - ZO ukládá starostovi obce zjistit podmínky doplnění ÚP
za podmínek neprodloužení termínu dokončení ÚP
hlasování: ZO ukládá:

Starostovi obce projednat se zpracovatelem ÚP podmínky změny ÚP v souvislosti s výstavbou
na par.Č.1782/47 v termínu do 31.12.2008

J

0

hlasování" pro 10
zdrŽel se 2

Ad. 12) Aktuální problémy obce
p.Švehla: v usnesení RO je prominutí poplatku za odvoz KO - ptá se zda je to OZV, zda může
poplatky RO prominout
p.Hňišková je to obsaženo v OZV, kterou zastupitelé schvalovaly, OZV jsou umístěny na
internetových stránkách obce,
p.Švehja ptá se , kdo určil nájem pro předváděcí akce, byly do© ze strany občanů, zda je
nájem přímo úměrný spotřebě energie. Dále se ptá, zda existuje rozpis akci, které budou probíhat na
KZ
místostarosta zastupitel by měl vědět, jaké pravomoci mají zastupitelé, jaké rada obce, je to
obsaženo v zákoně a příručce, kterou zastupitelé obdrželi. Body, o kterých hovoří p.Švehla nepatří na
jednání zastupitelstva. Pokud má nějaké dotazy, at' je vznese na obecní úřad
Mgr.Knot p.Švehla to myslel dobře, neumí to však dobře podat

odchází p.Pavlica, zůstává celkem 11 členů ZO

místostarosta: shrnuje dotazy — prominutí poplatku je obsaženo v OZV
pronájem KZ - existuje harmonogram akcí, kdo má zájem o pronájem, nutno předem

objednat na OÚ
Poté dává místostarosta prostor ostatním občanům, kteří se chtějí zapojit do tohoto bodu
s1.Kaňová má připomínky k pronájmu sálu - při pronájmu KZ při přípravě hodů měli přístup do
kz i jiné sloŽky.

Y
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p.Hrušková týdenní pronájem je pevně stanovený, každý den má sál v užívání jiná složka. Kdo
podepisoval smlouvu o užívání, byl s tímto seznámen. Záleží na vzájemné domluvě a toleranci mezi
složkami
starosta není problém vyvolat jednání OÚ a složek, které využívají prostory KZ

Ad 13) MAS Dolní Poolšaví - informuje starosta - zasedání ZO Č.5 schválilo záměr založení MAS
včetně finanční podpory na rok 2008-2009. V prvním kole žádostí o dotace nebyla MAS Dolní
Poolšaví vybrána, nyní se bude žádat v dalším kolo o dotace. Je třeba aktualizovat strategické
dokumenty, jednalo by se o finanční příspěvek na tuto aktualizaci ve výši 7,-Kč/obyvatele.
Diskuze:
Ing. Markusová jakých dotaci se to např.týká ?
starosta např. podpora při budování obchvatu, multifunkční hřiště - žádosti se dávají
v ráinci regionu. Naše obec zatím žádný příspěvek neplatila.
místostarosta dává hlasovat:
ZO schvaluje: jednorázový příspěvek ve výši 7,-Kč/obyvatel na aktualizaci strategických dokumentů
Místní akční skupiny Dolní Poollšaví, pro podání žádosti o dotaci v dalším období.

Ad. 14) Návrh na usnesení - přednesl p.Suchánek

hlasováni? pro 11

hlasovánL" pro 9
zdrŽel se 2

Ad. 15) Závěr - ukončil starosta obce ve 20.45 hod., poděkoval přítomným za účast

"""'"' ^ )7Ĺ
starosta obce: ""

l

ověřovatelé zápisu.

,2. .. . .L.,. ..g ·).
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PREZENČNÍ LISTINA

ze zasedání Č. 11 Zastupitelstva obce KněŽpole,
konaného dne 8. prosince 2008

Gajdošík Zdeněk

Hubáček Petr

Knot Petr

Kudelová L'ubica

.Kutálková Jana

0 Lapčík Vítězslav

Markusová Jitka

Moštěk Josef

Otrusiník Josef

Otrusiník Tomáš

Pavlica Pavel

Smrtka František

Suchánek František

Švehla Petr
Q

Živnůstek Josef

../:5
Ýů'.ú j""""'oj;"

V
t!

,.l"

r'
">

ostatní přítomuŕj

',"" Ĺ"-~Š

r'
, Ľ. l' · KAUOM 7E72?4

Q '
,j' 3/CQ 7av/dl ..-"7

' ":l U" "

l l" P ' VYWU) U:uvg
>' "" "' ' T

l
j'7G-l/K_

.
..l

.r
.



t? C" Z

USNESENÍ Č. 8/09

z jednání Rady obce Kněžpole dne 24.6.2009

Rada obce Kně¥ole

schvaluje -

bere na vědomí -

1. Společnosti AUTO GAMES TRADE, s.r.o. Uherský Brod provozováni"
Iks hracího výherního přístroje v Pohostinství pana P. Kašného
v Kněžpoli na dobu 1.7. až 31.12.2009.

2. Schvaluje podání žádosti o vypracováni" pozemkové reformy v Kněžpoli.

1. Kontrolu usnesení z minulého jednání - s přjpomínkumi
2. Návrh Zadání nového ÚP Uherské Hradiště - s přjpomínkumi
3. Informace Obecního úřadu Kněžpole
4. Zprávu starosty obce o postupu zajištění povolení zřízení chodníku u

průmyslového areálu - s př»omínkumi

ukládá - l. starostoyi
zajistit přípravu podkladů obecně závazné vyhlášky pro obec Kněžpole

k regulaci světelných atrakcí - ohňostrojů, v termínu do příštího
jednání Rady obce.

2. obecnímu úřadu
a) zajistit dodržení zákonnosti, případně zabránění dalšího postupu

nepovolených terénních úprav na veřejném prostranství u domu č.p. 40
a zajistit neomezenou přístupnost nemovitosti a domu č.p. 41

pana okamžitě a za Yyužití všech zákonných
prosiředků.

b) zajistit osazení tabulek se zákazem volného pohybu psů k parkům a
dětským hřištím, osazení příkazové tabule vstupu se psy pouze na
vodítcích a s náhubky na vstupní brány do areálu fotbalového hřiště a
značky zákazu vjezdu vozidel do areálu hřiště a na výletiště, zajistit
trvalé uzamčení brány do areálu od tenisových kurtů - neodkladně.

František Smrtk" .úUj'
místostarosta )))))":

X %

Zdeněk Gajdošík
staros obce

L
"^\
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Zápis

z jednání Rady obce Kněžpole ze dne 24.6.2009

Přítomní : Zd. Gajdošík, Fr. Smrtka, P. Pavlica, Fr. Suchánek, Ing. V. Lapčík

Jednání zahájil a řídil starosta obce.
l. Navrhl tento program :

l. Úvod
2. Kontrola usnesení
3. Změna ÚP Uh. Hradiště
4. Výherní automat
5. Informace OÚ
6. Různé - aktuální
7. Návrh usnesení
8. Závěr

HZasování : YŠichnipro

2. Kontrola usnesení
l) výzva k ukončení skládky - dle sdělenístarosig bude skládku vyklizena do konce června

2009.
Rada uložila starostovi dohled nad splněním výzvy.

Rada vzala na vědomí- s přkomínkumi.

3. Změna ÚP Uh. Hradiště -
Obec obdržela návrh Zadání nového ÚP města Uherské Hradiště k připomínkováni'. Po
prostudování návrhu Rada doporučila zajistit odesláni" připomínky ve smyslu doplnění trasy
výtlaku kanalizačního řádu od ČOV Kněžpole do kanalizačního sběrače u areálu bývalého
družstva v Jarošově do výkresů a řešení pňstupové komunikace k plánované výstavbě u
hřmíce s katastrem Kněžpole pod zahrádkářskou kolonií v Jarošově.

Rada bere na yědomí- s připomínkami.

4. Obec obdržela žádost společnosti AUTO GAMES TRADE, s.r.o. Uherský Brod o vydáni
povolení pro provoz výherního hracího přístroje Golden Joker II 300 do provozovny
Pohostinství pana Petra Kašného v Kněžpoli na II. pololetí letošního roku.
Starosta po projednání navrhl vydat povolení pro jeden přístroj za podmínek daných obecní
íyhláškou o hracích automatech.

Rasování : Všichnipro.

5. Informace Obecního úřadu — informoval starosta .'
a) Pro potřeby obce byl zakoupen nový křovinořez
b) Kolem 15.7.2009 bude svoláno pracovní jednání Zastupitelstva obce k projednání postupu

schváleni nového Návrhu ÚP Kněžpole
c) Obci byla nabídnuta možnost zajištění snížení nákladů na elektrickou energii novým

soukromým dodavatelem - nepřesvědčivá nabídka byla odI1Iítnuta.
d) Pro malý zájem internetové čítárny bude její provozní doba sloučena s provozem Místní

knihovny.
Rada bere na yědomĹ
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6. Různé - aktuální :
a) P. Pavlicovi na dotaz postupu zajištění provedení chodníku u průmyslového areálu bylo

starostou potvrzeno a slíbeno jednání se zástupci E.ON na den 25.6.2009 a ukončení
projednání řešení do konce června letošního roku.

Rada vzala na vědomí - s přPomínkumi.
b) P. Pavlica otevřel otázku případné změny hudebního tělesa při. Silvestrovské zábavě.

Rada se dohodl& že zrněna kapely bude vítána a nabídku P. Pavlici na zajištění nové
kapely přivítala.

C) K tomu starosta otevřel otázku provádění ohňostroje na ,,Silvestra" a podobných atrakcí
vůbec v posouzení jejich zákonnosti. Po diskusi Rada uložila starostovi zajistit přípravu
návrhu obecně závazné vyhlášky pro obec Kněžpole pro regulaci takových světelných
atrakcí v termínu do příštího jednání Rady obce.

Rada ukládá
d) Ing. V. Lapčík k nabídce možnosti podání žádosti o provedení pozemkové reformy v obci

" navrhl, že pokud tato možnost je, obec by o ni požádat měla pro vyjasnění vztahů a
především sjednocení pozemkového fondu obce.

Rada schvaluje.
e) Fr. Smrtka položil otáZku na rozsah prováděných terénních úprav před jeho a

sousedním domem na obecním pozemku, a jejich povolení. Jelikož bylo
starostou sděleno, že obec k těmto úpravám žádné povolení nevydala a ani informaci o
povolení prací stavebním úřadem nemá, bylo starostovi Radou uloženo zajistit okamžité
zabránění dalšího nezákonného postupu prací za každou cenu, třeba i zásahem
policie, především zabránění omezení práv vlastníků sousedních nemovitostí a dodržení
při"stupu k těmto nemovitostem.

Rada ukládá
f) P. Pavlica upozornil na nutnost dodržování vyhlášky obce o volném pobíhání psů.

K tomu navrhl osazení nových zákazových a informačních tabulek k tomuto účelu na
veřejně přístupná prostranství, především parky a hřiště. Sám navrhl pomoc obci výrobou
sloupků a takovými tabulkami s tím, že obecní úřad zajistí pouze popisy tabulek a jejich
rozmístěni.

Rada bere na vědomí
Navrhl také osazení tabulek pro omezení pohybu psů po areálu hřiště pouze v doprovodu
na vodítku a s náhubkem, a také osazení značky zákazu vjezdu všech vozidel do prostoru
yýletiště a hřiště, s trvale uzamčenou bránou.

Rada schyaluje a ukládá

7. Návrh usnesení -
Starosta navrhl přijat usnesení podle výsledku hlasováni" k jednotlivým bodům.
H7asování - ďichnipro .

8. Závěr - jednání ukončil a za účast poděkoval starosta.

l
Zapsal : František Smrtka á'/ ''""='Ít))"ů
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USNESENÍ Č.14
ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole,

konaného dne 21. srpna 2009

k bodu 2)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
1/14/2009 bere na vědotn/- bez př¢pomínek

zprávu o kontrole usnesení Č,13 z jednání Zastupitelstva obce Kněžpole

k bodu 3)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
2/14/2009 bere na vědomí - s připomínkami

" zprávu starosty obce

k. bodu 4)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
3/14/2009 bere na vědomi - s přkoml"nkanľi

zprávu finančního výboru ZO - čerpání rozpoČtu obce za I.pololeti 2009

k bodu 5)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
4/14/2009 schvaluje

změnu rozpočtu obce č. 3/2009
příjmy: 416.000,- Kč
výdaje: 323.000,- kč
financování: - 93.000,- KČ
dle přílohy Č.1/4/14/2009

k bodu 6)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
5/14/2009 schvaluje

souhlasí se zařazením obce Kněžpole do území působnosti MAS Dolní Poolšaví
6/14/2009 schvaluje

z]nocňuje starostu obce, p. Zdeňka Gajdošíka, k zastupování
obce v MAS Dolní Poolšaví

7/14/2009 schvaluje
finanční příspěvek obce na provoz MAS Dolní Poolšaví ve výši 70.000,-KČ

8/14/2009 bere na vědomí
Strategický plán LEADER MAS Dolní Poolšaví pro období 2007 - 2013

k bodu 7)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
9/14/2009 neschvaluje

zamítnutí námitky manželů v k územnímu plánu

k bodu 8)
Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
l0/14/2009 schvaluje

opravu havarijního stavu ústředního topení v budově Mateřské školy Kněžpole v ceně
350.000,- Kč



11/14/2009

12/14/2009

13/14/2009

14/l4/2009

schva/l/je
opravu chodníku K průmyŠ1ôvě"zôn'č v äý"iň1'ä"lň'í výši do 400 000, kč
sc/n'all!je
opravu kanienného kříže v celkové výši 165.000,- Kč
schvaluje
generálni opravu rozhlasu v celkové výši 366.000,- Kč
neSchvaluje
opravu chodníku od f. Vymyslický - výtahy směrem ke hřišti

—- l

Ik '
František Smrtka, místostarosta obce

_.i /L"

Zdeněk Gajdošík, starosta obce

:%í!:*



ZÁPIS Č.14

ze zasedání Zastupitelstva obce Kněžpole, konaného dne

21. srpna 2009 v 19.hod. v klubovně víceúčelové budovy na hřišti TJ
Sokol Kněžpole

Přítomno: 8 členů

Omluven: p. Moštěk
ing. Lapčík

' Hubáček
p. Živnůstek
ing. Kudelová
MUDr. Kutálková
Mgr. Knot

(p. Živnůstek a Ing. Kudelová se dostaví později )
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné

Volba návrhové komise: p. Otrusiník Tomáš - předseda
p. Otrusiník JoseE ing. Markusová Jitka - členové

hlasování' všichnipro

Volba ověřovatelů zápisu: p. Švehla Petr, p. Suchánek František
hlasovánL" všichnipro

Zapisovatelka: Hrušková Iveta

D

Ověření zápisu ze zasedání ZO Č.13 z 3.6.2009, zápis ověřil p. Pavlica a ing. Lapčík - zápis je v
pořádku.

přichází ing. Kudelová
Zasedání ZO zahájil starosta obce, zasedání řídí místostarosta. Místostarosta konstatuje, že
zastupitelstvo je usnáší schopné, je přítomno 8 členů ZO, 2 členové jsou omluveni — dostaví se
později, ostatní členové z jednání jsou omluveni.
Program zasedání byl doporučen radou obce a zastupitelé ho obdrželi na pozvánce. Místostarosta se
ptá, zda má někdo návrh tento program doplnit.
p.Švehla: navrhuje vložit za bod Č.8 bod 9 - aktuální problémy obce a dále pokračovat bodem
10 dle návrhu
Jelikož nebyl jiný návrh na změnu programu, místostarosta dává hlasovat o návrhu p. Švehly

hlasováni? pro 6
zdrŽel se l
proti 2

Návrh p. Švehly o změnu programu nebyl přijat, místostarosta dává hlasovat o původně navrženém
programu v tomto znění:

Program:
l. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO a informace z jednání RO za uplynulé období

l



3. Zpráva starosty obce
4. Zpráva finančního výboru ZO - čerpání rozpočtu za I.pol.2009
5. Změna rozpočtu obce Č.3/2009
6. MAS Dolní Poolšaví
7. Územní plán obce
8. Investiční a neinvestiční akce
9. Návrh na usnesení
10. Závěr

hlasování' pro 8
zdrŽel se l

ad.2)
informuje starosta, Usnesení RO obdrželi zastupitelé společně s pozvánkami - ptá se, zda má někdo k
tomuto usnesení dotaz.
p.Švehla: ptá se, co znamená schválení pozemkové reformy
starosta: vysvětluje - jedná se o pozemkovou úpravu, vyjasnění vlastnických vztahů — např.
příjezdy k pozemkům. Obec požádá Pozemkový fond ČR o zařazení do programu - do plánu pro příští
rok, je hrazeno z rozpočtu státu.
Kontrola usnesení ZO Č.13
informuje starosta:
- úprava odtoku dešťové vody z budovy MŠ Kněžpole - bude doděláno v úterý 25.8.2009
- kolaudace rodinného doinu manželů Bičanových - kolaudace je naplánována 27.8.2009
- úprava zeleně u bytového domu čp.246 - byla svolána schůzka s projektantem ing. Valouchem, ten z
pracovních důvodů se schůzky nemohl zúčastnil - v úkolu se pokračuje
- parkování aut na chodnících - probléni pokračuje, je možno řešit po digitalizaci
- prověření podnikání p. Ptáčka a kontrola parkování - situace se z]epšilal, z odboru výstavby OÚ
Bílovice zatím nepřišlo Žádné vyjádření ohledně podnikání p. Ptáčka
Diskuze: -------

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
1/14/2009 bere na vědomí- bez přjponúnek

zprávu o kontrole usnesení Č.13 z jednání Zastupitelstva obce Kněžpole

)' "

hlasováni? pro 8
zdrŽel se 1

přicházíp.Živnůstek

ad.3)
přednesl starosta obce

)

příloha č.l

Diskuze:
p.Švehla: ptá se, zda na chodníky, které jsou v plánu budovat směrem ke hřišti obdrží obec
dotace
starosta: chodníky budou řešeny v bodu Č.8, dotace na chodníky nejsou.
p.Švehla: oplocení dětského školního hřiště - u ZŠ - oplotilo se část hřiště, dle p. ředitelky je
oplocení nevyhovující, špatná úniková zÓna, počet metrů mezi plotem a hřiště neodpovídá bezpečnosti
starosta: problém hřiště u ZŠ trvá více jak 3 roky, ze strany majitelů domu Čp.109 manželů
Pavlasových a Dohnalových dochází neustále ke stížnostem - na dvůr padají balóny, obtěžují křikem a
hlukem, situace je neúnosná a musí se řešit.. Rada obce tento problém řešila, několikrát se řešil i na
zasedání ZO, dle jeho názoru je oplocení provedeno správně, rovněž oplocení odpovídá bezpečnosti.
Dle názoru starosty hrozilo větší nebezpečí při dopadu míče na vozovku a při otevřeném prostoru.
p.Švehla manžele Pavlasovi si stěžovali i jemu, dle jeho názoru stačilo upravit stávající plot -
zvýšit jeho výšku
starosta plot nešlo více zvednou, byl zabe@ečen, co se týče výšky i délky plotu. Hřiště bylo
při jeho budování myšleno jako hřiště školní
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p.Švehla dle p. ředitelky o tomto úkonu nebyla informována a byla překvapena takovým
řešením. Dále p.Švehla uvádí, že hřiště po této úpravě nebude využito, škola ho využívá cca 3 měsíce
v roce. Situace na hřišti se již částečně uklidnila, vyhovělo se stížnosti jednoho občana na úkor tohoto
hřiště. V budoucnu by mohlo dojít k jiným stížnostem od občanů a domáhání se nápravy v jejich
prospěch.
p.Pavlica dle jeho názoru je to správné řešení, hřiště je majetkem obce. Pokud někdo obtěžuje
svou činností ostatní občany - v tomto případě je to z pozemku obce a obec musí sjednat nápravu.
Ředitelka školy nemůže vetovat roZhodnutí rady obce, obec musí dohlížet na pořádek v obci a hájit
práva občanů. Pokud se nebudou děti chovat sluŠně, musí být provedeno toto opatření.
Dále p. Pavlica hovoří ohledně rekonstrukce chodníku u ňrmy KOVOP - k průmyslové zóně- jednal s
p. Balákem, který se snaží pomoc. I dle jeho názoru není možné, aby finanční náklady na přeložky NN
byly tak vysoké. Majitel domu Čp.166 . nesouhlasí s umístěn sloupů na jeho pozemek do
zahrady. Dle domluvy s p. Balákem se dráty přemístí na sloupy firmy KOVOP, p. Balák se na této
akci bude podílet, práci provede ve své režii.
p. Švehla ohledně rekonstrukce topení v MŠ - byl osloven p. Vyorálkem, který se zúčastnil
výběrového řízení, který má k akci připomínky. Ve 'ýběrovém řízení byly naceněn určitý typ
radiátorů - p. Moštěk použil radiátory o 30% levnější, p.Svehla se ptá, zda je to pravda a zda byl při
této akci stavební dozor
- ptá se proč byla tato akce dělána týden před otevřením MŠ, když se vědělo již v květnu, Že
rekonstrukce bude probíhat
- zda byl a kdy zhotoven projekt na tuto rekonstrukci
starosta projekt byl vypracován pouze na výměnu radiátorů. Při ohledání na místě samém byl
zjištěn havarijní stav celého ústředního topení a proto rada obce rozhodla o celkové rekonstrukci
- podklady pro výběrové řízení měly všechny firmy stejné, bohužel se muselo dělat nové nacenění
neboť topení dle projektu by bylo zbytečně předimenzováno. P. Moštěk si nový propočet byl schopen
udělat sám, firma p. Vyorálka nikoli. Samotné podmínky p'o výběrové řízení byly pro všechny firmy
stejné.
p. Švehla: proč se akce prováděla až týden před otevření MŠ ?
starosta čekalo se, zda budou vypsány dotační tituly na rekonstrukci ústředního topení, dotace
vypsány nebyly, rekonstrukce se však musela udělat, byl to havarijní stav. Topení bylo před oficiálním
otevřením MŠ hotovo, p. ředitelka však rozhodla, že se otevření o týden opozdí. Brigádníky odtnítla.
Dle názoru starosta se úklid dal stihnout v termínu.
místostarosta ptá se zda má ještě někdo připomínky ke zprávě starosty.
Jelikož nikdo připomínky nemá, místostarosta tuto diskuzi končí

")

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
2/14/2009 bere na vědonn' - s připomínkanii

zprávu starosty obce

Ad.4)
informuje p. Pavlica příloha Č.2
plnění rozpočtu za I.poI.2009 obdrželi zastupitelé společně s
zřejmé, že daně obec nedostává jak očekávala, jsou výrazně
příští období je třeba se zamyslet nad hospodárností a plánem
Diskuze: ------------
místostarosta dává do usnesení:

pozvánkou. Dle vypracovaného plněni je
nižší. Je to odraz celosvětové krize. Pro
jen důležitých akcí.

b
0 3/14/2009

i
Ĺ
í

bere na vědomí- s připon7ínkaľni
zprávu finančního výboru ZO - Čerpání rozpočtu obce za I.pololetí 2009

2)

ad. 5)
informuje p. Pavlica ,příloha Č.3
změnu Č.3/2009 rozpočtu obce obdrželi zastůpitélé společně s pozvánkou. Prochází a osvětluje
jednotlivé body změny.
Diskuze: ---------------
místostarosta dává hlasovat
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Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
4/14/2009 schvaluje

změnu rozpočtu obce č. 3/2009
příjmy: 416.000,- Kč
výdaje: 323.000,- kč
financování: - 93 .000,- KČ
dle přílohy Č.1/4/14/2009

hlasovánL' pro 10

ad. 6)
seznamuje starosta — obec vstoupila do MAS Dolní Poolšaví již v roce 2007, bylo schváleno jednáním
ZO. V první fázi tato místní skupina nedostala žádné dotace, nyní se dotace dostanou, musí se
předfinancovat. Proto naše obec musí poskytnou finanční příspěvek ve výši 70.000,-KČ, na provoz,
obci se tento příspěvek vráti zpět. Dotace by se měli dostat na rekonstrukci vozovky v trati Přídolí -
stávající- měla by být ve výši 170.000,-Kč. Projekt na tuto akci byl již předán. Jelikož jsou pravidla .
pro poskytování dotací velmi přísná - žádosti se dávají do Olomouce - životní prostředí, je třeba
udělat administrativní úpravy v usnesení a to je třeba dnes odsouhlasit. Týká se to pověření starosty
zastupovat naši obec v MAS, dále schválení strategického plánu LEADER MAS a souhlas se
zařazením Obce do MAS Dolní PooIšaví (úprava názvu oproti původním schváleném)
Diskuze:
ing. Markusová ptá se zda obec musí zaplatit 70.000,- kč ještě letos
starosta ano, letošní rok, nejdříve se akce musí udělat a na základě uznatelných nákladů obec
obdrží peníze zpět.
p.Švehla ptá se zda by nebylo vhodné toto zařadit již dnes do změny rozpočtu
starosta ne, dochází neustále ke změně, rozpočet se změní na mimořádném zasedání ZO
V pátek 28.8. bude schůze Regionu Za Moravů, kde ještě obdrží upřesňující informace.
místostarosta jelikož nejsou žádné jiné připomínky dává hlasovat:

)'

5/14/2009

6/14/2009

7/14/2009

8/14/2009

schvaluje
souhlasí se zařazením obce Kněžpole do území působnosti MAS Dolní Poolšaví

hlasováni? pro 9
zdrŽel se 1

schvaluje
zmocňuje starostu obce, p. Zdeňka Gajdošíka, bytem , k zastupování
obce v MAS Dolní Poolšaví

hlasování: pro 10
schvaluje
finanční příspěvek obce na provoz MAS Dolní Poolšaví ve výši 70.000,-KČ

hlasovánL' pro 9
zdrŽel se l

bere na vědonú
Strategický pIán LEADER MAS Dolní Poolšaví pro období 2007 - 2013

hlasování' pro 10

j')

y

ad.7)
informuje místostarosta příloha č. 4
3. srpna 2009 se uskutečnilo veřejné projednání územního plánu za přítomnosti zástupců obce a
zpracovatele ÚP - městského úřadu Uh.Hradiště. Veřejného projednání se zúčastnili manželé
Vašt'ákovi a p. Jagošová. Manželé Vašťákovi podali námitku.
Starosta přečetl přítomným znění námitky.
Dále si bere slovo starosta - svolal jednání mezi majiteli RD čp.219- p.Kadlčík; kterého se změna týká
a manžele Vašťákovi. K ústupku Žádné strany nedošlo. Připomíná, že ZO již o této zrněně rozhodlo,
již jednou se tato změna schválila.
Diskuze:
p.Suchánek dle jeho názoru není pravda nařčení manželů vašťákových, že obec pochybila, že by
se občané nemohli vyjadřovat. Územní plán probíhá již 3 roky, bylo uvěřejněno na webových
stránkách, úřední tabuli, e-desce.
ing. Vašťák přiznává, že z důvodu rekonstrukce rod. domu a s tím spojených časových důvodů se
nezajímali o územní plán. Dříve byla snaha rozdělit jejich zahrady a vytvořil před zahrady novou ulic.
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Bylo svoláno jednání a oni s tím nesouhlasili. chtějí pro svou zahradu jiné využití. Mají obavu, že dle
nového nákresu, ve kterém konči stavební pozemky uprostřed těchto zahrad, v budoucnosti bude ve
změně ÚP navržena ulice. Zahrada by byla tímto znehodnocena. Dům v Kněžpoli opravovali s
vědomím, že mají zahradu, kterou chtějí k tomuto účelu také využívat.
místostarosta návrh vzniku nové ulice byl po nesouhlasu manželů Vašťákových zamítnut a další
jednání nebylo vedeno. Na začátku jednání ohledně ÚP podal p.Kadlčík žádost o změnu zahrady ve
stavební pozemky. Po zrušení dalšího jednání ohledně nové ulic souhlasil pouze s Částí zahrady, tak
jak je uvedena v návrhu. Tato změna byla již schválena — ZO Č.7 z 16.12.2007. Námitku podali
manželé Vašťákovi až nyní.
p.Pavlica je překvapen, že nesouhlasili s vybudováním nové ulice. Lidé se snaží zbavovat
pozemků a velkých zahrad, jelikož není zájem je obdělávat. Myslí si, že tuto jejich námitku by měli
zamítnout.
ing. Vašťák nejde jim o to - získat za prodej zahrady peníze, chtěli by tuto zahradu zachovat pro
jejich děti a vnuky. jejich námitku by měli ZO schválit a vzít na vědomí při schvalování ÚP.
p.Pavlica je to v pořádku, je to jejich námitka, která musí být projednána
ing. Vašťák není správné, aby ZO rozhodovalo o tom, Že jednu parcelu znevýhodni a z jedné
parcely udělá lukrativní
místostarosta ZO je si vědomo odpovědnosti, jen připomínZ že už jednou byla tato změna schválena
ing. Vašťák slova místostarosty považuje za ovlivňování zastupitelů
místostarosta není to ovlivňování, to samé by mohlo být i ze strany p. Vašt'áka
p.Švehla připomíná, že ÚP ještě není schválen
místostarosta bylo schváleno zanesení diskutované parcely do nového ÚP
místostarosta žádá starostu o podání návrhu usnesení
starosta dává návrh tuto připomínku zamítnout
protinávrh není žádný

hlasování' pro 7
zdrŽel se 3

o námitce nebylo rozhodnuto, bude rozhodnuto po jednání se zpracovatelem na příštím jednání ZO
9/14/2009 neschvaluje

zamítnutí námitky manželů vašťákových, bytem Kněžpole čp.112, k územnímu plánu

ad. 8)
seznamuje starosta
Rada obce na svém jednání dne 5.8.2009 doporučila zastupitelstvo obce návrh na realizaci těchto akcí
pro rok 2009
- rekonstrukce havarijního stavu topení v budově MŠ v ceně 350.000,- Kč - akce již byla provedena,
jednalo se o havarijní stav, jelikož se jedná o akci, na kterou obec neobdržela dotaci, ZO tuto akce by
mělo dodatečně schválit.
- rekonstrukce chodníku od firmy Vymyslický výtahy směrem ke hřišti - v ceně 600.000,-KČ. akce by
se dle jeho názoru provést i bez dotace
- rekonstrukce chodníku u finny KOVOP - v ceně 350.000 - 400.000,-KČ
- oprava kříže - v celkové výši 165.000,-KČ, obec obdržela dotaci 100.000,-, 65.000,- poskytne obec
ze svého rozpočtu '
- generální oprava veřejného rozhlasu - v ceně 366.000,- obec obdržela dotaci ve výši 100.000,-
zbytek dá obec ze svého rozpočtu, tedy 266.000,-
Rada toto překládá ZO ke schválení
Diskuze:
p. Švehla ptá se na které akce se žádalo o dotace a které žádosti byly zamítnuty.
starosta na rekonstrukci topení nebyla vypsána výzva na podání dotace, kříž — dotaci jsme
obdrželi, na rekonstrukci vozovky na Přídolí jsme dotaci neobdržely, měly by být vypsány dotace ha
dobudování inž. sítí - Moštěk, Kupec - v případě vypsání bude žádost podána
na rekonstrukci vozovky Přídolí bylo požádáni prostřednictvím MAS dolní Poolšaví - dotace nebude
letos. Dotaci jsme dále obdrželi na opravu rozhlasu z HZS Zlínského kraje.
Více jak polovina výzev na dotaci nebyla letos vypsána
p.Švehla nesouhlasí s vybudováním chodníku od Vymyslického - výtahy směrem ke hřišti.
Navrhuje akci přeložit na příští rok a opět žádat o dotaci
starosta dle jeho názoru nebude situace - co se týče dotací- lepší. Jedná se o nejhorší úsek v
obci - není zde zelený pruh, chodník je značně zničený, musí se znovu osadit obruby.
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p.Švehla v někteiých částek obce je chodník pouze po jedné straně, proč se i v této části
chodník nemůže zrušit a být pouze po jedné straně
starosta nechápe, proč by se tento hodně využívaný chodník rušil, jedná se o fřekventovaný
úsek
p.Švehla ptá se zda se při rekonstrukci bude opravovat i vozovka
starosta ano, ale je to v již zahrnuté v navrhované ceně
p.Živnůstek souhlasí s opravou chodníku, chodník je zničený, mohlo by dojít k úrazu
místostarosta připomíná, že o každé akci, na kterou obec nedostane dotaci, musí být rozhodnuto při
jednání ZO
ing. Vašťák myslí si, že je třeba nejdříve vyřešit parkování aut na chodnících - obec buduje nové
chodníky, které potom následně auta zničí
starosta je to problém dlouhodobý, v současné době nelze vydat OZV - není digitalizace, v
této fázi je to práce spíše pro Policii
p.Uherek dle jeho názoru, pokud to lze řešit v jiných obcích, mělo by to jít řešit i v Kněžpoli,
lze to řešit dopravními značkami
starosta pokud se jedná o státní silnice, není toto v pravomoci obce. Dle vyjádření nadřízených
orgánů k umísťování značek - řidiči musí dodržovat dopravní předpisy. Umístění dopraní značky je
zdlouhavá záležitost.
p. Pavlica je třeba si uvědomit, že v mnohých případech jsou pozemky na kterých jsou
předzahrádky a chodníky ve vlastnictví majitelů domů. OZV nemůže jít nad zákon. Obec by musela
tyto pozemky odkoupit. Pokud bude digitalizace, obec může vydat OZV.
p.Švehla navrhuje odložit jednání ohledně chodníků na příští zasedání ZO s tím, že starosta
prověření možnosti dotace v příštím roce.
starosta nelze zjistil jaké dotace budou vyhlášeny v roce 2010, nikde nedostane konkrétní
odpověď'. Vyhlášení dotací se neustále termínově posunuje, jakmile bude výzva k podání dotace
vyh]ášena, žádost se podá.
p.Švehla připomíná, že obec nevyužila možnosti získat dotaci na dům - Kučerovo, jako
památkový dům.
starosta ohledně tohoto domu — Kučerovo, majitelé se nemohli domluvit na ceně a zda dům
chtějí prodat
místostarosta vyznal starostu aby opět přednesl návrhy RO na akce
starosta přednesl návrh dodatečně schválit rekonstrukci — havarijní stav topení v MŠ
p.Švehla poukazuje na to, že ZO schvaluje něco, co je již hotovo. Může dojít k situaci, že ZO
toto neschválí.
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p.Pavlica odchází
místostarosta dává opět hlasovat:

Usnesení Zastupitelstva obce Kněžpole
10/14/2009 schvaluje

opravu havarijního stavu ústředního topení v budově Mateřské školy Kněžpole v ceně
350.000,- Kč

hlasoyátll:' pro 8
ZdrŽel se l

11/14/2009

12/14/2009

13/14/2009

14/14/2009

schvaluje
opravu chodníku k průmyslové zóně v maximální výši do 400.000,- KČ

hlasovánL" pro 9
schvalu/'e
opravu kamenného kříže v celkové výši 165.000,- Kč

hlasováni? pro 9
schvaluje
generální opravu rozhlasu v celkové výši 366.000,- Kč

hlasováni? pro 9

opravu chodníku od f. Vymyslický - výtahy směrem ke hřišti
hlasovánL' pro 7

zdrŽel se 2
neschvaluje

6



ad. 9) přednesl p. Otrusiník Tomáš
místostarosta: ptá se zda ZO souhlasí s přednesených návrhem usnesení a zda odpovídá tomu, co
schválili nebo zda má někdo připomínku
Žádná připomínka není, text odpovídá tomu, co bylo během jediiání k jednotlivých bodům schváleno.
Proto se již o celém návrhu usnesení nebude znovu hlasovat.

ad. 10) zasedání ukončil starosta obce v 21.30 hodin, poděkoval přítomným za účast
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V é tčbúz ,Ľ z

USNESENÍ Č.13/2009

z jednání Rady obce Kněžpole dne 21.10.2009

Rada Obce KněŽpole

Schvaluje

e%kow' lb

Bere na vědomí

l. Finanční příspěvek pro Hospic na Svatém KopeČku u Olomouce
na nákup technického vybavení a zajištění provozu hospice ve
výši 1000,- kč .

2. Smlouvu o zápůjčce mezi Základní Školou a Mateřskou školou
Kněžpole a Obcí Kněžpole

3. Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Obce ve výši max. 6000,-KČ na
Předvánoční zájezd do Polska pro občany Kněžpole, pořádaný

_ Obecním úřadem v roce 2009 v případě jeho uskutečněni.
4. Na návrh výběrové komise rady obce zadat provedeni stavby

,,Oprava chodníku k průmyslové zóně firmě SŮS Slovácka , s.r.o.
Jarošov, Uherské Hradiště
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1. Infomíace Obecního úřadu -

- Rozhodnutí č. 242/2007 ministra pro místní rozvoj
- O výsledku auditu - dílčího přezkoumání hospodaření

obce Kněžpole za 1-9/2009
- K projednáni navýšení finančního příspěvku na dopravní

obslužnost o 20,-KČ, tj. na celkovou částku 70,-KČ/1
obyvatele pro rok 2010

- Pozvánce na tradiční společné posezení členů
Zastupitelstev obcí Kněžpole a Mistřice.

2. Zprávu starosty obce o kontrole usnesení z minulých jednáií
obce.

.
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František Smiika ,
místoslarosía
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""" Z něk Gajdošík
starosta obce
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Zápis

z jednání VYběrové komise Rady obce KněŽpole ze dme 21.10.2009 ve věci
vyhodnocení nabídek na

dodavatele stavby : Oprava chodRíku k průmyslové zóně .

SloŽení komise : Zdeněk Gajdošík, František Smrtka, Ing. Vítězslav Lapčík, František
Suchánek, Pavel Pavlica, Petr Švehla

Místo : Kancelář starosty v budově Obecního úřadu v Kněžpoli, 18:30 hodin.
Otevřeni obálek : 18:35 hodin
Po posouzení kompletnosti všech nabídek stanovila komise užší kriteria výběru :

l) Cena podle návrhu smlouvy ." dle slepého položkového rozpočtu
2) Záruční doba - min. 36 měsíců
3) Termín provedení

Nabídky :
l) Petr Čaník, silniční údrŽba, IČ 10098151, Uh. Brod

309.332,- Kč vC. DPH
Bez termínu
Záruka - 36 měsíců

2) SŮS Zlínska, s.r.o., K majáku 5001, Zlín
332.565,87 Kč vC. DPH
Termín : 11-12/09
Záruka - 36 mČsíců

3) Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., Jarošov, Uh. HradiŠtě
287.752,- Kč vC. DPH
Termín : n - 12/09
Záruka - 36 měsíců

Po proběhlé diskusi navrhl starosta : Doporučuji zadat nabídce s nejnižší částkou ceny.
H7asoyání ." Všichnipro.

výběrová komise doporučuje Radě obce zadat provedení stavby :
Oprava chodníku k průmyslové zóně

4) Firmě : Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., .krcšov, Uh. HradiŠtě

Zapsal · František Smrtka

JÁ

""""°"""°""':";"t"' lj

" ",\ , . ,,_á !7 r


