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Místo konání:   Obecní úřad Kanice 

Datum konání:   6. 3. 2023 

Čas zahájení:    19:00 h 

Číselná řada usnesení: 2/x/2023 

Předsedající:   Hana Rakšány Dvořáková, starostka 

 

Přítomní zastupitelé:  

Jan Beran   ANO 

Blanka Kalivodová  ANO 

Vlastimil Minařík  NE 

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:  6 

Zasedání usnášeníschopné: ANO 

 

Program: 

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 inventarizace majetku obce Kanice  

4. Schválení podání žádosti o dotaci z dotačního programu Jihomoravského kraje s 

názvem Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro 

rok 2023 

5. Schválení podání žádosti o dotaci z dotačního programu Jihomoravského kraje s 

názvem Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023, dotační titul 

číslo 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti 

6. Schválení podání žádosti o dotaci z dotačního programu Jihomoravského kraje s 

názvem Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023, dotační titul 

číslo 5 – Obecní knihovny 

7. Schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 

na prodloužení chodníku podél silnice č. II/383 k autobusové zastávce Kanice, 

koupaliště, v rámci podporované oblasti bezpečnost v dopravě 
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8. Schválení cenové nabídky na zhotovení variantní studie stavby sanace a oprava 

tělocvičny ZŠ Kanice včetně zázemí  

9. Schválení podání žádosti o neinvestiční dotaci v rámci soutěže „Obec přátelská rodině 

a seniorům 2023“ na částečné vybavení společenské místnosti na obecním úřadu 

10. Schválení zapojení do programu Nadace Via a České spořitelny "Dokážeme víc" s 

projektem "Komunitní restart" na vybaveni společenské místnosti 

11. Schválení poskytnutí příspěvku na činnost spolku Český svaz včelařů, z.s., základní 

organizace Bílovice nad Svitavou 

12. Schválení poskytnutí příspěvku na činnost Římskokatolické farnosti Babice nad 

Svitavou 

13. Diskuse, informace a nezodpovězené ústní otázky občanů 

14. Závěr 

 

 

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: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

Schváleno ANO 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 

Znění návrhu Ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce jsou David Neckař a Petr 
Petlach 

Hlasování pro: 6 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 starostka 

Znění nového bodu Schválení zápisu kontrolního výboru zastupitelstva 
obce o provedené kontrole 

Hlasování pro: 6 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: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě    
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Schváleno ANO 

 

 

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

zastupitelstva 

Usnesení č. 1/4/2023 kompostéry: žádost o dotaci na kompostéry podána 

Usnesení č. 1/5/2023 tělocvična ZŠ: úklid tělocvičny kontrolován, pořízeny nové 
skříňky pro uložení cvičebních pomůcek, nábytek z prostoru 
sprch vyklizen a sprchy uklizeny a důsledně větrány, poptán 
projektant rekonstrukce školní tělocvičny ve dvou variantách 
(varianta pouze rekonstrukce tělocvičny, varianta úpravy 
tělocvičny a zázemí na multifunkční sál)   

 

3. Schválení inventarizace majetku obce Kanice 

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Inventarizaci majetku obce Kanice provedla tříčlenná inventarizační 
komise jmenovaná starostkou obce ve složení Petr Petlach (předseda), 
Marta Honková a David Neckař. Inventarizační komisí byla provedena 
fyzická inventura dlouhodobého hmotného majetku a pozemků a 
dokladová inventura všech majetkových účtů. Inventarizace byla 
provedena s tímto výsledkem: Účetní hodnota majetku obce k 1. 1. 2022 
činila 137 442 503,95 Kč. Součet přírůstků a úbytků majetku za rok 2022 
činil plus 1 613 930,86 Kč. Konečný stav majetku k 31. 12. 2022 činil 
139 056 434,81 Kč. Z toho hodnota pozemků k 31. 12. 2022 činila celkem 
7 619 155,95 Kč, z toho hodnota lesních pozemků vč. porostu 5 983 306 Kč. 

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo inventarizaci majetku obce Kanice 
k 31. 12. 2022 

Hlasování pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 2/1/2023 

Odpovědnost starostka 

Termín - 
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 

 

4. Schválení podání žádosti o dotaci z dotačního programu Jihomoravského kraje s 

názvem Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje 

pro rok 2023 

Předkladatel starostka 
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Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Jihomoravský kraj vyhlásil dotační program s názvem Podpora jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2023.  Cílem 
dotačního programu je zabezpečení zlepšení materiálně technického 
vybavení a systematická podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje, 
které jsou zařazeny do Plošného pokrytí území Jihomoravského kraje 
jednotkami požární ochrany. Příjemcem podpory jsou obce, které jsou 
zřizovateli jednotky SDH v souladu s § 29 odst. 1 zákona o požární ochraně. 
Minimální výše podpory je 25 000,- Kč. Podíl spoluúčasti obce je 30 % 
z celkových skutečných uznatelných výdajů na akci. Předpokládané celkové 
výdaje akce jsou 142 150 Kč, požadovaná výše podpory je 99 505,- Kč. 
Podpora je žádána na nákup hasičských hadic, svítilen, obleků, přileb a 
dalšího hasičského vybavení.    

Rozprava Spoluúčast je plánována rozpočtem pro rok 2023 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo podání žádosti o dotaci ve výši 
99 505,- Kč z dotačního programu Jihomoravského kraje s názvem 
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje 
pro rok 2023 

Hlasování pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 2/2/2023 

Odpovědnost starostka 

Termín - 

 

5. Schválení podání žádosti o dotaci z dotačního programu Jihomoravského kraje s 

názvem Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023, dotační titul 

číslo 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti 

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Jihomoravský kraj vyhlásil dotační program s názvem Podpora rozvoje 
venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023, dotační titul číslo 1 - 
Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.  
Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce v oblasti veřejné 
správy na venkově s ohledem na zlepšení kvality života. Příjemcem 
podpory jsou obce s méně než 3000 obyvateli. Minimální výše podpory je 
25 000,- Kč, maximální výše podpory je 275 000,- Kč. Podíl spoluúčasti obce 
je 50 % z celkových skutečných uznatelných výdajů na akci. Předpokládané 
celkové výdaje akce jsou 191 000 Kč, požadovaná výše podpory je 95 000,- 
Kč.  Podpora je žádána na nákup kancelářského nábytku obecního úřadu 
Kanice.      

Rozprava Spoluúčast je plánována rozpočtem pro rok 2023 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo podání žádosti o dotaci ve výši 
95 000,- Kč z dotačního programu Jihomoravského kraje s názvem 
Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023, dotační 
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titul číslo 1 - Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské 
vybavenosti 

Hlasování pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 2/3/2023 

Odpovědnost starostka 

Termín - 

 

6. Schválení podání žádosti o dotaci z dotačního programu Jihomoravského kraje s 

názvem Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023, dotační titul 

číslo 5 – Obecní knihovny 

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Jihomoravský kraj vyhlásil dotační program s názvem Podpora rozvoje 
venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023, dotační titul číslo 5 – Obecní 
knihovny.  Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce v oblasti 
veřejné správy na venkově s ohledem na zlepšení kvality života. Příjemcem 
podpory jsou obce s méně než 3000 obyvateli. Minimální výše podpory je 
25 000,- Kč, maximální výše podpory je 50 000,- Kč. Podíl spoluúčasti obce 
je 50 % z celkových skutečných uznatelných výdajů na akci. Předpokládané 
celkové výdaje akce jsou 70 000 Kč, požadovaná výše podpory je 35 000,- 
Kč.  Podpora je žádána na renovaci knižních polic obecní knihovny Kanice.      

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo podání žádosti o dotaci ve výši 
35 000,- Kč z dotačního programu Jihomoravského kraje s názvem 
Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2023, dotační 
titul číslo 5 – Obecní knihovny 

Hlasování pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 2/4/2023 

Odpovědnost starostka 

Termín - 

 

7. Schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 

programu na prodloužení chodníku podél silnice č. II/383 k autobusové zastávce 

Kanice, koupaliště, v rámci podporované oblasti bezpečnost v dopravě 

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 

Jedná se o žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) v rámci podporované oblasti Bezpečnost v dopravě, která 
bude žádána pod Místní akční skupinou (MAS) Moravský kras. Jedná se o 
podporu projektů menších rozměrů s celkovými způsobilými výdaji do 5 
mil. Kč. Příjemcem podpory jsou obce na území MAS Moravský kras. Podíl 
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dopadů na 
rozpočet obce 

spoluúčasti obce je 5 %, 80 % z fondů EU, 15 % ze státního rozpočtu.  
Podpora je žádána na výstavbu chodníku podél silnice č. II/383 k 
autobusové zastávce Kanice, koupaliště.      

Rozprava Spoluúčast i celkové náklady na realizaci akce jsou obsaženy v rozpočtu 
obce pro rok 2023. 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo podání žádosti o dotaci z 
Integrovaného regionálního operačního programu na prodloužení 
chodníku podél silnice č. II/383 k autobusové zastávce Kanice, koupaliště, 
v rámci podporované oblasti bezpečnost v dopravě pod MAS Moravský 
kras 

Hlasování pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 2/5/2023 

Odpovědnost starostka 

Termín - 

 

8. Schválení cenové nabídky na zhotovení variantní studie stavby sanace a oprava 

tělocvičny ZŠ Kanice včetně zázemí 

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Obec Kanice ve spolupráci se ZŠ Kanice oslovila architektonickou kancelář 
BLACKBACK s.r.o., Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9, IČ 24763071, za 
účelem vypracování variantní architektonické studie stavby na sanaci a 
opravu tělocvičny ZŠ Kanice. Studie bude vypracována ve dvou variantách: 
1) sanace a oprava tělocvičny včetně zázemí 2) sanace a oprava tělocvičny 
vč. zázemí a návrh funkčního propojení jídelny a tělocvičny pro konání 
společenských akcí a akcí školy. Společnost BLACKBACK s.r.o. předložila 
cenovou nabídku ve výši 176 055,- Kč vč. DPH. Nabídková cena byla 
porovnána s cenovou nabídkou konkurenční architektonické kanceláře a 
konzultována s odborným projektantem a byla shledána jako cena v místě 
a čase obvyklá.   

Rozprava Průběžně se bude řešit s projektantem předpokládaná cena realizace. 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo cenovou nabídku č. NAB230113-STS-
R02 ve výši 176 055,- Kč vč. DPH od společnosti BLACKBACK s.r.o., 
Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9, IČ 24763071 na zhotovení variantní 
studie stavby sanace a oprava tělocvičny ZŠ Kanice včetně zázemí 

Hlasování pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 2/6/2023 

Odpovědnost starostka 

Termín - 
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9. Schválení podání žádosti o neinvestiční dotaci v rámci soutěže „Obec přátelská 

rodině a seniorům 2023“ na částečné vybavení společenské místnosti na obecním 

úřadu 

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Účast v programu MPSV -  soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 
2023“. Programu se obec účastní za účelem možnosti získání neinvestiční 
dotace na podporu rodiny a mezigenerační soudržnosti seniorů a aktivit na 
komunální úrovni; v našem případě na částečné vybavení společenské 
místnosti na OÚ do výše 100.000,- Kč. Spoluúčast obce není v rámci 
programu požadována.  

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo podání žádosti o neinvestiční dotaci 
ve výši 100 000,- Kč v rámci soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 
2023“ na částečné vybavení společenské místnosti na obecním úřadu 

Hlasování pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 2/7/2023 

Odpovědnost starostka 

Termín - 

 

10. Schválení zapojení do programu Nadace Via a České spořitelny "Dokážeme víc" s 

projektem "Komunitní restart" na vybaveni společenské místnosti 

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Zapojení obce do programu Nadace Via a České spořitelny "Dokážem víc" 
s projektem "Komunitní restart". Jedná se o komunitní projekt propojující 
obec, místní spolky a zájmové skupiny za účelem vybavení společenské 
místnosti na OÚ. Plánovaná finanční podpora může dosáhnout až výše 
500.000,- Kč. Předpokládané ukončení projektu je v roce 2024. 
Kofinancování ze strany obce ve výši 20% celkové částky podpory. 

Rozprava Účel použití finančních prostředků je primárně na vybavení, nicméně 
vyplyne z projektu. 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo zapojení obce Kanice do programu 
Nadace Via a České spořitelny "Dokážeme víc" s projektem "Komunitní 
restart" na vybaveni společenské místnosti na obecním úřadu 

Hlasování pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 2/8/2023 

Odpovědnost starostka 

Termín - 
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11. Schválení poskytnutí příspěvku na činnost spolku Český svaz včelařů, z.s., základní 

organizace Bílovice nad Svitavou 

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Bílovice nad Svitavou požádal 
obec Kanice o poskytnutí příspěvku ve výši 15 000,- Kč z rozpočtu obce na 
činnost tohoto spolku, a to konkrétně na činnost zaměřenou na dobrý 
zdravotní stav včelstev s důrazem na preventivní opatření k udržení včel v 
krajině, především prostřednictvím nákupu materiálu do úlů k včasné a 
pravidelné obměně včelího díla a k letnímu ošetření včelstev proti výskytu 
roztočů. Navýšení příspěvku oproti loňskému roku je zdůvodněno nutností 
nákupu dražšího léčiva Apiguard proti výskytu roztoče kleštíka včelího 
z důvodu podezření na rezistenci na stávající léčivo Gabon. 

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 15 000,- 
Kč z rozpočtu obce na činnost spolku Český svaz včelařů, z.s., základní 
organizace Bílovice nad Svitavou, a to na činnost zaměřenou na dobrý 
zdravotní stav včelstev s důrazem na preventivní opatření k udržení včel 
v krajině, především prostřednictvím nákupu materiálu do úlů k včasné a 
pravidelné obměně včelího díla a k letnímu ošetření včelstev proti 
výskytu roztočů 

Hlasování pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 2/9/2023 

Odpovědnost starostka 

Termín - 

 

12. Schválení poskytnutí příspěvku na činnost Římskokatolické farnosti Babice nad 

Svitavou 

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Římskokatolická farnost Babice nad Svitavou požádala obec Kanice o 
poskytnutí příspěvku ve výši 100 000,- Kč z rozpočtu obce na činnost 
farnosti v roce 2023, zejména na opravu budovy fary, v níž dochází ke 
stavebním úpravám za účelem vybudování funkčního a plně kapacitního 
objektu s WC, sprchami, kuchyňskou linkou a dalšími konstrukcemi, které 
umožní využití stávajících prostor pro aktivity v Babicích nebo např. jako 
ubytování pro nouzové situace např. požárů nebo dalších živlů. V rozpočtu 
obce na rok 2023 je na činnost farnosti vyčleněno jako v minulých letech 
celkem 50 000,- Kč. Větší částku tedy aktuálně nelze z rozpočtu obce 
poskytnout.  

Rozprava Navýšení příspěvku bude projednáno s panem farářem. Na základě tohoto 
projednání bude případně navýšen rozpočet pro tuto položku rozpočtovým 
opatřením a případně rozhodnuto o poskytnutí dalšího příspěvku.  

Protinávrhy1 NE 
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Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 50 000,- 
Kč z rozpočtu obce na činnost Římskokatolické farnosti Babice nad 
Svitavou, a to na činnost farnosti v roce 2023 

Hlasování pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 2/10/2023 

Odpovědnost starostka 

Termín - 

 

13. Schválení zápisu kontrolního výboru zastupitelstva obce o provedené kontrole 

Předkladatel předseda kontrolního výboru 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Kontrolní výbor zastupitelstva obce Kanice provedl za 4. kvartál roku 2022 
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce, kontrolu dodržování 
právních předpisů ostatními výbory zastupitelstva obce a obecním úřadem, 
kontrolu účetních dokladů a účelnosti vynakládání obecních prostředků a 
kontrolu účetních dokladů příspěvkové organizace obce Kanice – ZŠ Kanice. 
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zastupitelé obce byli 
s kontrolní zprávou seznámeni.   

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo zápis kontrolního výboru 
zastupitelstva obce o provedené kontrole za 4. kvartál roku 2022, a to 
plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů 
ostatními výbory zastupitelstva obce a obecním úřadem, účetních 
dokladů a účelnosti vynakládání obecních prostředků, účetních dokladů 
příspěvkové organizace obce Kanice – ZŠ Kanice. 

Hlasování pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 2/11/2023 

Odpovědnost starostka 

Termín - 
 

14. Diskuse, informace a nezodpovězené ústní otázky občanů 

Nejsou 

 

15. Závěr 

 

Čas ukončení jednání:  20:10 h 

 

V Kanicích dne:  6. 3. 2023 

 



ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA OBCE KANICE 
 

Stránka 10 z 10 
 

Zapsal:    Martin Ondroušek 

 

Ověřovatelé zápisu:  David Neckař, Petr Petlach 

Podpisy: 

 

 

Starostka:   Hana Rakšány Dvořáková 

Podpis: 

 

 

 

 


