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Místo konání:   Obecní úřad Kanice 

Datum konání:   16. 11. 2022 

Čas zahájení:    19:00 h 

Číselná řada usnesení: 9/x/2022 

Předsedající:   Hana Rakšány Dvořáková, starostka 

 

Přítomní zastupitelé:  

Jan Beran   ANO 

Blanka Kalivodová  ANO 

Vlastimil Minařík  ANO 

David Neckař   ANO 

Martin Ondroušek  ANO 

Petr Petlach   ANO 

Hana Rakšány-Dvořáková ANO 

 

Celkový počet zvolených zastupitelů: 7  

(usnášeníschopnost při účasti alespoň 4 zastupitelů) 

Přítomno zastupitelů:  7 

Zasedání usnášeníschopné: ANO 

 

Program (zveřejněný): 

1. Zahájení, schválení zapisovatele, schválení ověřovatelů zápisu, schválení (změny) 

programu jednání 

2. Zpráva starostky obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání 

zastupitelstva 

3. Schválení vydání změny č. 1 územního plánu obce Kanice 

4. Diskuse, informace a nezodpovězené ústní otázky občanů 

5. Závěr 
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1. Schválení zapisovatele, schválení ověřovatelů zápisu, schválení (změny) programu 

jednání 

 

Schválení zapisovatele 

Znění návrhu Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je 
Martin Ondroušek 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Schváleno ANO 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 

Znění návrhu Ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce jsou Vlastimil Minařík a 
David Neckař 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Schváleno ANO 

 

Schválení, popř. změna programu jednání 

Byly podány 
návrhy na 
změnu 
programu? 

ANO 

Návrh na 
změnu 
programu 1 

Navrhovatel místostarosta 

Znění nového bodu Schválení smlouvy o právu provést stavbu 
s Jihomoravským krajem na pozemku p.č. 488/1 
v k.ú. Kanice  

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě    

Schváleno ANO  

Návrh na 
změnu 
programu 2 

Navrhovatel místostarosta 

Znění nového bodu Schválení pronájmu kluziště v Řícmanicích pro 
občany Kanic 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě    

Schváleno ANO   

Návrh na 
změnu 
programu 3 

Navrhovatel místostarosta 
Znění nového bodu Schválení záměru obce vypůjčit část pozemku p.č. 

306 v k.ú. Kanice pro umístění Z-BOXu   

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě    

Schváleno ANO   

Návrh na 
změnu 
programu 4 

Navrhovatel Blanka Kalivodová 

Znění nového bodu Schválení příspěvku 20 000,- Kč na činnost spolku TJ 
Sokol Kanice 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě    

Schváleno ANO   
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Návrh na 
změnu 
programu 5 

Navrhovatel Blanka Kalivodová 
Znění nového bodu Schválení konání veřejné sbírky ve prospěch 

Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě    

Schváleno ANO   

    

Návrh 
usnesení 

Program zasedání zastupitelstva obce byl jako celek schválen ve znění 

včetně schválených změn 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě    

Schváleno ANO 

 

 

2. Zpráva starostky obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání 

zastupitelstva 

Usnesení č. 8/1/2022 Rozpočtové opatření č. 3 zveřejněno na úřední desce 

Usnesení č. 8/4/2022 Záměr pronájmu obecní nemovitosti č.p. 22 (Zvonička) 
zveřejněn na úřední desce  

 

3. Schválení vydání změny č. 1 územního plánu obce Kanice 

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a 
památkové péče (oddělení ÚPPP), jako příslušný úřad územního plánování 
(pořizovatel) ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen 
„stavební zákon“), na základě schválené zprávy o uplatňování územního 
plánu Kanice za období 2015-2019 s pokyny pro zpracování návrhu změny 
č. 1 územního plánu (dále jen „ÚP“) Kanice pořídil v souladu s § 50 odst. 1 
stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Kanice a projednal ho 
s dotčenými orgány, krajským úřadem, obcí Kanice a sousedními obcemi. 
Následně pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil 
výsledky projednání podle § 51 odst. 1 a zajistil upravení návrhu. 
Pořizovatel upravený a posouzený návrh změny č. 1 ÚP Kanice veřejně 
projednal v souladu s ustanoveními § 52 stavebního zákona. Následně 
pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky 
projednání podle § 53 odst. 1 a návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vypořádání připomínek zaslal dotčeným orgánům a nadřízenému úřadu a 
vyzval je, aby se k nim ve lhůtě do 30 dnů vyjádřily. Tato stanoviska byla 
souhlasná nebo byl uplatněn tzv. konkludentní souhlas – mlčky. Z výsledků 
projednání po veřejném projednání vyplynula jen nepodstatná úprava 
textové části (doplnění pojmu „podkroví“), kterou na základě pokynu 
pořizovatele zapracoval zpracovatel do textové části návrhu změny č. 1 ÚP 
Kanice.  
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Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny č. 1 ÚP Kanice s požadavky 
stanovenými v § 53 odst. 4 stavebního zákona a dopracoval odůvodnění 
územního plánu v souladu s požadavky § 53 odst. 5 stavebního zákona. 
Výsledek přezkoumání návrhu změny č. 1 ÚP Kanice dle § 53 odst. 4, 5 
stavebního zákona (obsah dle části II. bodu 1 přílohy č. 7 vyhlášky č. 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném 
znění) je součástí textové části odůvodnění změny č. 1 ÚP Kanice. 
 
Pořizovatel proto podle ustanovení § 54 odst. 1 stavebního zákona 
předložil zastupitelstvu obce Kanice návrh na vydání změny č. 1 ÚP Kanice 
s jeho odůvodněním.  
 
Zpracovatelem změny č. 1 územního plánu je ing. arch. Barbora Jenčková, 
architektonická kancelář, Jugoslávská 75a, Brno. 
 
Zastupitelstvo obce v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona 
v samostatné působnosti vydává územní plán, který dle § 54 odst. 2 
stavebního zákona není v rozporu s politikou územního rozvoje, územním 
rozvojovým plánem, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo 
stanoviskem krajského úřadu. 
 
Změna č. 1 územního plánu obce Kanice a úplné znění územního plánu 
obce Kanice po změně č. 1 je přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněna 
v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu. 

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo vydání změny č. 1 územního plánu 
obce Kanice, jejímž pořizovatelem je Městský úřad Šlapanice, Odbor 
výstavby, Oddělení územního plánování a památkové péče a 
zpracovatelem ing. arch. Barbora Jenčková, architektonická kancelář, 
Jugoslávská 75a, Brno. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 9/1/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín 15.12.2022 
1Jsou-li protinávrhy, hlasuje se nejprve o nich v opačném pořadí, než byly podány. Pokud není žádný 

protinávrh přijat, hlasuje se o původním návrhu. 
2Při jednohlasnosti nevyplňujte 

 

 

 



ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA OBCE KANICE 
 

Stránka 5 z 8 
 

4. Schválení smlouvy s Jihomoravským krajem o právu provést stavbu na pozemku 

p.č. 488/1 v k.ú. Kanice 

Předkladatel místostarosta 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Plánovaná stavba chodníku ke spodní zastávce U koupaliště s názvem 
„Kanice, prodloužení chodníku“ je projektována na pozemku 
Jihomoravského kraje p.č. 488/1 v k.ú. Kanice, zapsaném u Katastrálního 
úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, na LV č. 
542. Z tohoto důvodu požaduje Jihomoravský kraj uzavření smlouvy o 
právu provést stavbu, která je přílohou tohoto zápisu.  

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo smlouvu s Jihomoravským krajem o 
právu provést stavbu na pozemku p.č. 488/1 v k.ú. Kanice, zapsaného 
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-
venkov, na LV č. 542, z důvodu provedení stavby s názvem „Kanice, 
prodloužení chodníku“ a pověřuje starostku obce k podpisu této 
smlouvy. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 9/2/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín 31.12.2022 

 

5. Schválení pronájmu kluziště v Řícmanicích pro občany Kanic 

Předkladatel místostarosta 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

S provozovatelem víceúčelového hřiště v Řícmanicích, spolkem Hřiště 
Řícmanice, z.s., byl předběžně dohodnut pronájem kluziště v sezoně 
2022/2023, a to jedné hodiny týdně, v termínu středa od 16:00 h do 17:00 
h. V tuto dobu bude kluziště vyhrazeno zdarma pro občany Kanic. Cena 
pronájmu činí 2500,- Kč na jednu hodinu. 

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo pronájem kluziště v Řícmanicích pro 
občany Kanic v sezoně 2022/2023, a to jednu hodinu týdně ve středu od 
16:00 h do 17:00 h za cenu 2500,- Kč za jednu hodinu. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 9/3/2022 

Odpovědnost místostarosta 

Termín 31.11.2022 
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6. Schválení záměru obce vypůjčit část pozemku p.č. 306 v k.ú. Kanice pro umístění Z-

BOXu 

Předkladatel místostarosta 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Stávající Z-BOX umístěný na návsi u obchodu již pro velký zájem kapacitně 
nestačí. Obec proto dohodla s provozovatelem Z-BOXu společností 
Zásilkovna, s.r.o., výměnu Z-BOXu za větší za jinak nezměněných smluvních 
podmínek, které jsou uvedeny v návrhu usnesení. Protože zabraná plocha 
bude větší, je potřeba schválit záměr obce vypůjčit část pozemku pro 
umístění většího Z-BOXu. Záměr bude zveřejněn v souladu se zákonem o 
obcích.     

Rozprava Kde bude větší Z-BOX umístěn? Počítá se s umístěním vedle západní stěny 
obchůdku na návsi. 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo záměr obce Kanice vypůjčit část 
pozemku p.č. 306 v k.ú. Kanice o velikosti 2,04 m2 za následujících 
podmínek: výpůjčka bude sjednána se subjektem Zásilkovna, s.r.o., 
Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306, účel využití: 
umístění Z-BOXu pro vyzvedávání a vkládání zásilek, předpokládaný 
počátek výpůjčky: 1. 1. 2023, předpoklad trvání výpůjčky: na dobu 
neurčitou s oboustrannou možností výpovědi a výpovědní dobou 6 
měsíců, výpůjčka bude sjednána bezplatně, obec neodpovídá za Z-BOX 
ani za zásilky v něm. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 9/4/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín 31.12.2022 

 

7. Schválení příspěvku 20 000,- Kč na činnost spolku TJ Sokol Kanice 

Předkladatel Blanka Kalivodová 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Spolek TJ Sokol Kanice požádal obec Kanice o příspěvek z rozpočtu obce ve 
výši 20 000,- Kč na svou činnost, a to na nákup nového drobného inventáře 
pro potřeby jednotlivých oddílů, na registrace do okresních či vyšších 
soutěží, na zajištění dětských olympiád a turnajů a dalších plánovaných 
akcí. 

Rozprava Jaký je rozpočet TJ Sokol Kanice za rok? Cca 20 tis. Kč. Jedná se o příspěvek 
pro rok 2022? Ano. 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo poskytnutí příspěvku 20 000,- Kč 
z rozpočtu obce na činnost spolku TJ Sokol Kanice, a to na nákup nového 
drobného inventáře pro potřeby jednotlivých oddílů, na registrace do 
okresních či vyšších soutěží, na zajištění dětských olympiád a turnajů a 
dalších plánovaných akcí. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
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Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 9/5/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín 31.12.2022 

 

8. Schválení konání veřejné sbírky ve prospěch Nadačního fondu dětské onkologie 

KRTEK 

Předkladatel Blanka Kalivodová 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Žádost o schválení sbírky ve prospěch Nadačního fondu dětské onkologie 
KRTEK. Sbírka začne v sobotu 26. 11. 2022 při charitativní burze knih 
v obecní knihovně v Kanicích a bude pokračovat celý prosinec. V knihovně 
bude umístěna zapečetěná pokladnička. Sbírka je povolena Krajským 
úřadem JMK pod č.j. JMK/9229/2013. 

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo konání sbírky ve prospěch 
Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK, která bude probíhat v obecní 
knihovně v Kanicích od 26. 11. 2022 a bude pokračovat do konce prosince 
2022.  

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 9/6/2022 

Odpovědnost  

Termín  

 

9. Diskuse, informace a nezodpovězené ústní otázky občanů 

Budou se nahrávat zasedání ZO? Ano, počítá se s tím. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Národního plánu obnovy připravilo dotační 

program NPO výzva 1/2022 k rekonstrukci veřejného osvětlení. Bylo by vhodné se 

tímto dotačním titulem zabývat a prověřit možnosti získání dotace z něj. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zřídilo bezplatná energetická poradenství EKIS a 

mobilní EKIS (seznam poradenských míst je na webu MPO) pro občany a instituce 

ohledně energetických úspor nemovitostí a propojení na vhodné dotační tituly. 

Hlášení rozhlasu na webu se plánuje? Ano, je v přípravě. 
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10. Závěr 

 

Čas ukončení jednání:  20:04 h 

 

V Kanicích dne:  16. 11. 2022 

 

Zapsal:    Martin Ondroušek 

 

Ověřovatelé zápisu:  Vlastimil Minařík, David Neckař 

Podpisy: 

 

 

Starostka:   Hana Rakšány Dvořáková 

Podpis: 

 

 

 

 


