USNESENÍ
č. 8. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne
10. 7. 2019 v zasedací místnosti úřadu městyse od 19 hodin
___________________________________________________________________
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí:
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání.
5.1. Informace uvedené v diskusi.
Zastupitelstvo městyse určuje:
2.2. Ověřovatele zápisu Pavla Pechu a Miroslava Přikryla, 133.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse.
3.2. Záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5 – ostatní plocha o výměře cca 250 m2
v k.ú. Knínice u Boskovic.
4.2. Podání žádosti o poskytnutí investičního úvěru v lesnictví se snížením jistiny u
Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. ve výši cca
1 000 000 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo městyse ukládá:
3.3. ZM ukládá zveřejnit projednaný záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5.

Pavel Pecha

Miroslav Přikryl, 133

Petr Grénar, starosta
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ZÁPIS
z e 8 . z a se d á n í Z a st u p i t e l s t va m ěs t ys e K n í n i ce k o n an é h o d n e
1 0 . 5 . 2 0 1 9 v z a s e d a c í m í s t n o s t i ú ř a d u m ě s t ys e o d 1 9 h o d i n
Předsedající:
Přítomni:

Petr Grénar, starosta.
9 členů ZM – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing.
Stanislav Horák, Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl
č. 118, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 133.

ad. 1. Zahájení.
Starosta pan Petr Grénar v 19.00 hodin přivítal všechny přítomné. Dále konstatoval, že
zasedání bylo řádně a včas svoláno v souladu s ustanovením § 93 zákona o obcích a
dle schváleného jednacího řádu, zápis z předchozího zasedání ZM byl ověřen a nebyly
vzneseny žádné připomínky či námitky.

ad. 2. Schválení programu ZM, určení zapisovatele a ověřovatelů
zápisu.
V souladu s ustanovením § 93 zákona o obcích je program zasedání zastupitelstva
následující:
Navržený program:
1. Zahájení.
2. Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Zapojení do programu Investiční úvěry v Lesnictví.
4. Záměr prodeje pozemku.
5. Diskuse.
6. Různé, dotazy a připomínky občanů.
7. Ukončení zasedání.
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.
2.1. ZM schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse.
Hlasování:
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133,
Pavel Pecha.
Jednomyslně schváleno.
Za ověřovatele zápisu navrhl Pavla Pechu a Miroslava Přikryla, 133.
2.2. ZM určuje ověřovatele zápisu Pavla Pechu a Miroslava Přikryla, 133.
Hlasování:
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133,
Pavel Pecha.
Jednomyslně schváleno.
Starosta určil zapisovatelku paní Martu Korčákovu.
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Starosta informoval, že materiály pro projednávání jednotlivých bodů programu ZM byly
vloženy prostřednictvím internetové aplikace stránek městyse (www.mestyskninice.cz)
do Schránky dat pro zastupitele a každému zastupiteli městyse byl prostřednictvím
elektronické pošty zaslán odkaz na danou aplikaci. Materiály v písemné formě jsou
k dispozici pro každého zastupitele na jednání ZM.

ad. 3. Záměr prodeje pozemku.
Záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5 – ostatní plocha o výměře cca 250 m2 v k.ú.
Knínice u Boskovic. Plocha bude využita jako součást pozemku a rodinného domu ve
vlastnictví žadatele. Přesná výměra bude stanovena novým geometrickým zaměřením.
Žadatel O. S.
Prodej pozemku bude uskutečněn za cenu v místě a čase obvyklou.
Schválení daného materiálu je dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb. v kompetenci ZM.
Příloha k materiálu: Mapa situace.
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení:
3.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
3.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5 – ostatní plocha
o výměře cca 250 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic.
3.3. ZM ukládá zveřejnit projednaný záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5.
Hlasování:
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133,
Pavel Pecha.
Jednomyslně schváleno.
Záměr prodeje pozemku bude zveřejněn na úředních deskách Úřadu městyse Knínice.

ad. 4. Zapojení do programu Investiční úvěry Lesnictví.
Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále jen PGRLF) jsou
v rámci programu „Investiční úvěry Lesnictví“ poskytovány dotace na pořízení lesní
techniky ve výši 50 %. Jedná se o úvěrově-dotační titul.
V rámci daného titulu může městys zažádat o úvěr na pořízení techniky pro
hospodaření v lesích. S tímto úvěrem zároveň získá i dotaci na příslušnou techniku.
Pravidla pro poskytnutí úvěru a dotace jsou následující:
 úvěr je poskytován ve výši min. 100 tis. Kč a max. 10 mil. Kč, doba splatnosti
úvěru je max. 15 let, délku splácení úvěru si žadatel stanovuje sám (aktuální
výše úrokových sazeb je vždy zveřejněna na stránkách poskytovatele
www.pgrlf.cz),
 v rámci poskytnutého úvěru je zároveň poskytována i dotace ve výši 50 % úvěru;
maximální částka dotace činí 50 000 EUR přepočtených na Kč dle kursu ke dni
poskytnutí finanční podpory (tedy cca 1 270 000 Kč),
Požadavek městyse Knínice o úvěr ve výši cca 1 000 000 Kč včetně DPH na nákup
traktoru v rámci tohoto programu (splátku úvěru ve výši 500 000 Kč + úroky uhradí
městys, zbývajících 500 000 Kč obdrží městys jako dotaci).
Příjem žádostí na PGRLF bude probíhat dne 17. 7. 2019.
Příloha k materiálu: Pokyny pro poskytování podpor.
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.
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Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení:
4.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.
4.2. ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí investičního úvěru v lesnictví se
snížením jistiny u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu,
a.s. ve výši cca 1 000 000 Kč včetně DPH.
Hlasování:
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133,
Pavel Pecha.
Jednomyslně schváleno.

ad. 5. Diskuse.
Starosta informoval o průběhu stavebních prací v základní škole, kde probíhá realizace
projektu vybavení odborných učeben.
V lokalitě U Nádraží začala výstavba inženýrských sítí a komunikace pro 8 rodinných
domů. Stavbu provádí firma KORA-VODOSTAVING Kunštát. Inženýrskou činnosti
zajišťuje Ing. Radek Klon. Kontrolní dny jsou stanoveny vždy na pondělí.
Probíhá projektová příprava rekonstrukce chodníku ke kulturnímu domu. Chodník je již
geometricky zaměřen. Výškové zaměření a geologický průzkum jsou v realizaci.
V příštím týdnu se uskuteční jednání na místě s Policií ČR a Správou a údržbou silnic
Jmk.
5.1. ZM bere na vědomí informace uvedené v diskusi.

ad. 6. Různé, dotazy a připomínky občanů.
-

ad. 7. Ukončení zasedání.
Předběžný termín příštího zasedání ZM je plánován na pondělí 16. 9. 2019 v 18 hodin.
Pracovní schůzka členů zastupitelstva se uskuteční dne 9. 9. 2019 v 18 hodin.
Starosta poděkoval za účast a v 19.15 hod. zasedání ukončil.
Zapsala: Marta Korčáková
Ověřovatelé zápisu:

Pavel Pecha

Miroslav Přikryl, 133

Ověřeno dne:

Petr Grénar, starosta
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