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U S N E S E N Í 
 

č. 10. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne  
11. 11. 2019 v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin  

___________________________________________________________________ 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: 
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání.  
3.2. Rozpočtové opatření č. 5/2019. 
 
Zastupitelstvo městyse určuje: 
2.2. Ověřovatele zápisu Ing. Stanislava Horáka a Mgr. Petra Ošlejška.  
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje: 
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse. 
4.2. Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, na umístění podzemního  
       vedení komunikační sítě v lokalitě U Nádraží, Českou telekomunikační  
       infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 6, Praha 3. 
5.2. Poskytnutí mimořádného členského příspěvku Dobrovolnému svazku obcí  
       Technické služby Malá Haná, Sudice 164, 680 01 Boskovice, ve výši 13.545,- Kč. 
6.2. Změnu Odpisového plánu ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace, pro rok 2019. 
6.3. Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace, pro rok 2020. 
8.2. Pravidla prodeje stavebních pozemků (Příloha č. 1.). 
9.2. Cenu stavebních pozemků v lokalitě U Nádraží ve výši 700,- Kč/m2

 vč. DPH.   
10.2. Prodej oddělené části a), od pozemku p.č. 135/5, o výměře 132 m2 v k.ú. Knínice  
         u Boskovic, za cenu 13.200,- Kč bez DPH. Kupující J. E.   
11.2. Znění Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného  
         sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu  
         Blansko pro rok 2020. 
11.a) 2. Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou podle ust. § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000  
         Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 160 odst. 4 zákona č.  
         500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o přenosu veškeré  
         působnosti na úseku přestupků s Městem Letovice, dle předloženého materiálu.  
 
Zastupitelstvo městyse revokuje: 
7.2. Usnesení č. 13.2. ze dne 15. 12. 2014.   
7.3. Usnesení č. 13.3. ze dne 15. 12. 2014. 
 
Zastupitelstvo městyse ukládá: 
4.3. Uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou  
       telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 6, Praha 3. 
       Zodpovídá: starosta.  Termín: 31. 12. 2019. 
10.3. Uzavřít smlouvu na prodej pozemku s kupujícím J. E.   

 Zodpovídá: ÚM.       Termín: 31. 12. 2019. 
11.3. Uzavřít Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a  
       odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb  
       okresu Blansko pro rok 2020 s Městem Boskovice.  

 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2019. 
11.a) 3. Uzavřít Veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti na úseku  
       přestupků s Městem Letovice.  

 Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 11. 2019. 
 
Ing. Stanislav Horák, Mgr. Petr Ošlejšek 
Petr Grénar, starosta 
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Předsedající:  Petr Grénar, starosta. 
Přítomni:  8 členů ZM – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Ing. Stanislav Horák, 

Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 
118, Miroslav Přikryl č. 133. 

Omluveni:  Bc. Miroslav Hartl. 

 
ad. 1. Zahájení. 

Starosta pan Petr Grénar v 18 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. Rozpočtové opatření č. 5/2019. 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti CETIN.  
5. DSO Technické služby Malá Haná – mimořádný členský příspěvek. 
6. Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice.  
7. Revokace usnesení o prodejních cenách pozemků v lokalitě U Nádraží. 
8. Pravidla prodeje stavebních pozemků.  
9. Stanovení cen stavebních pozemků.  
10. Prodej pozemku.  
11. Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence na rok 2020. 
11.a). Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti na úseku 
přestupků. 
12. Diskuse.  
13. Různé, dotazy a připomínky občanů. 
14. Ukončení zasedání.  

 
Starosta upozornil, že oproti zveřejněnému programu zasedání ZM navrhuje rozšíření 
programu o bod 11.a). Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti na 
úseku přestupků. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
2.1. ZM schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse. 

 

Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Ing. Stanislav Horák, Pavel Lajšner, Mgr. Petr  
Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
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Jednomyslně schváleno. 
 
Za ověřovatele zápisu navrhl Ing. Stanislava Horáka, Mgr. Petra Ošlejška. 
 
 
2.2. ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Stanislava Horáka, Mgr. Petra Ošlejška.   
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Ing. Stanislav Horák, Pavel Lajšner, Mgr. Petr  
Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 

Starosta určil zapisovatelku paní Martu Korčákovu. 

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. Rozpočtové opatření č. 5/2019. 
 
Rozpočtové opatření č. 5/2019 upravuje:  

- v příjmové části navýšení odd. 10 – Pěstební činnost, 
- v příjmové části navýšení položky 1113 – Daň z příjmů FO vybíraná srážkou, 
- v příjmové části navýšení položky 1511 – Daň z nemovitých věcí, 
- v příjmové části převod z pokladny hospodářské činnosti do hlavní pokladny, 
- v příjmové i výdajové části příjem neinvestiční dotace z Jihomoravského kraje na 

projekt „Environmentální vodní stezka“. Průtoková dotace je určena pro ZŠ a MŠ, 
proto byla obratem přeposlána,  

- ve výdajové části navýšení odd. 10 – Pěstební činnost, 
- ve výdajové části snížení odd. 37 – Ochrana ŽP. 

 
Příloha k materiálu: Rozpočtové opatření č. 5/2019. 
 
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 bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Ing. Stanislav Horák, Pavel Lajšner, Mgr. Petr  
Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 

 
ad. 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti CETIN. 
 
Na základě žádosti Městyse Knínice předkládá společnost Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s., (CETIN) návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, na 
umístění podzemního vedení komunikační sítě v lokalitě U Nádraží pro budoucí 
zástavbu rodinnými domy.  

http://www.mestyskninice.cz/
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Smlouva stanovuje podmínky a závazky realizace mezi Městysem Knínice a Českou 
telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 6, Praha 3. 
 
Příloha k materiálu: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
4.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
4.2. ZM schvaluje návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, na   
       umístění podzemního vedení komunikační sítě v lokalitě U Nádraží, Českou  
       telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 6, Praha 3. 
4.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  
       s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 6,  
       Praha 3. 
       Zodpovídá: starosta.  Termín: 31. 12. 2019. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Ing. Stanislav Horák, Pavel Lajšner, Mgr. Petr  
Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 

 
 
ad. 5. DSO Technické služby Malá Haná – mimořádný členský 

příspěvek. 
 
Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná se sídlem Sudice 164, 680 01 
Boskovice, žádá městys Knínice o poskytnutí mimořádného členského příspěvku, 
z rozpočtu městyse Knínice za rok 2019, v celkové výši 13.545,- Kč. Výše příspěvku 
činí 15,- Kč/občana.  
 
Příspěvky všech členských obcí v celkové výši 0,5 milionu Kč budou sloužit k navýšení 
základního jmění dobrovolného svazku a to zejména z důvodu bezproblémového 
jednání s bankou při získání leasingu, podpory apod.  
Příloha: Kalkulace mimořádných příspěvků členských obcí DSO TS MH. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
5.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
5.2. ZM schvaluje poskytnutí mimořádného členského příspěvku Dobrovolnému  
       svazku obcí Technické služby Malá Haná, Sudice 164, 680 01 Boskovice, ve  
       výši 13.545,- Kč. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel 
Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Zdržel se - Ing. Stanislav Horák. 
Schváleno počtem 7 hlasů.  
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ad. 6. Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice.           

Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice pro rok 2019 schválilo ZM dne 17. 12. 2018.  
Z důvodu pořízení nového investičního majetku předkládá ZŠ a MŠ Knínice změněný 
odpisový plán doplněný o položky – skříňová sestava, dřevěné kůly pískoviště a 
dřevěný domek MŠ. Majetek byl pořízen z investičního fondu školy.  
Dále škola předkládá Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice pro rok 2020.  
 
Příloha k materiálu: Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice pro rok 2019. Odpisový plán ZŠ a 
MŠ Knínice pro rok 2019 – změna. Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice pro rok 2020.  
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  

 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
6.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
6.2. ZM schvaluje změnu Odpisového plánu ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové  
       organizace, pro rok 2019. 
6.3.  ZM schvaluje Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace, pro 
       rok 2020. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Ing. Stanislav Horák, Pavel Lajšner, Mgr. Petr  
Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 

ad. 7. Revokace usnesení o prodejních cenách pozemků v lokalitě U 
Nádraží. 

 
Zastupitelstvo městyse Knínice na 2. zasedání dne 15. 12. 2014 přijalo usnesení 
týkající se výstavby rodinných domů v lokalitě U Nádraží  
13.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci  
          p.č. 5622  a prodejní ceny pozemků v minimální výši 100,- Kč/m2. 
13.3. ZM schvaluje, aby po realizaci stavby RD (do 3 let) a předložení dokladu o  
         dokončení a užívání stavby od příslušného stavebního úřadu bylo 50,- Kč/m2  
         vráceno kupujícím (týká se předchozího bodu 13.2.). 
 
Důvodem revokace usnesení 13.2. a 13.3. ZM je projednání nových podmínek prodeje 
pozemků v dané lokalitě. 
  
Příloha k materiálu: Usnesení ZM ze dne 15. 12. 2014. Příloha k bodu jednání č. 13. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
7.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
7.2. ZM revokuje usnesení č. 13.2. ze dne 15. 12. 2014.   
7.3. ZM revokuje usnesení č. 13.3. ze dne 15. 12. 2014. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Ing. Stanislav Horák, Pavel Lajšner, Mgr. Petr  
Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
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ad. 8. Pravidla prodeje stavebních pozemků. 

Zastupitelstvo městyse Knínice stanovuje pravidla a bodové hodnocení pro prodej 
stavebních pozemků v Knínicích dle Přílohy č. 1. k materiálu.  
Pravidla určují postup výběru nejvhodnějšího zájemce v případech vícenásobného 
počtu zájemců k jednotlivým stavebním pozemkům, které městys Knínice připravuje  
k prodeji. 
 
Příloha k materiálu: Pravidla prodeje stavebních pozemků (Příloha č. 1.).  
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Ing. Stanislav Horák – doporučuji přečíst celé znění navržených Pravidel prodeje 
stavebních pozemků, aby s ním byli seznámeni všichni přítomní. 
Starosta – citoval celé znění Pravidel prodeje stavebních pozemků.  
Sdělil, že je také nutná aktualizace seznamu žadatelů – všem žadatelům zaslat žádost  
a zjistit jejich aktuální zájem o stavební pozemek v Knínicích. Zajistí úřad městyse. 
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
8.2. ZM schvaluje Pravidla prodeje stavebních pozemků (Příloha č. 1.). 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Ing. Stanislav Horák, Pavel Lajšner, Mgr. Petr  
Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 

ad. 9. Stanovení cen stavebních pozemků. 

V lokalitě U Nádraží byla dokončena výstavba technické infrastruktury (dále jen TI) pro 
8 nových rodinných domů.  
Celkové náklady na výstavbu ve výši 8.200.000,- Kč s DPH, byly uhrazeny z rozpočtu 
městyse Knínice.  
Městys Knínice získal z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) dotaci na vybudování TI 
v této lokalitě ve výši 640.000 Kč. Trvalé získání dotace je podmíněno výstavbou a 
kolaudací 8 nových rodinných domů, dle stanovených podmínek poskytovatelem: 
následná výstavba alespoň 70% odpovídajícího počtu rodinných domů bude ukončena 
do 5 let od ukončený výstavby TI. Následná zbývající výstavba (30%) musí být 
dokončena nejpozději do 8 let od kolaudace TI. Dané musí být doloženo na MMR 
kolaudačními souhlasy do 2 měsíců po uplynutí lhůty stanovené pro dokončení stavby.  
Cena stavebních pozemků se navrhuje ve výši 700,- Kč/m2 vč. DPH. Při návrhu ceny 
byly zohledněny celkové náklady na výstavbu TI dané lokality a hodnota stavebního 
pozemku.  
 
Příloha k materiálu: Geometrický plán.  
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Starosta – se členy zastupitelstva probíhalo dlouhé jednání o ceně pozemků. 
Porovnávali se také ceny stavebních pozemků v okolních obcích. Městys Knínice zajistil 
kompletní výstavbu TI – plynovod, elektroměrový rozvaděč určený i pro vytápění domu 
elektřinou, vodovod, kanalizaci, ČOV, internetový kabel. Hodnota lokality U Nádraží, 
včetně pozemků je více jak 11 mil. Prodejem pozemků v navržené výši získá městys 
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cca 5,5 mil Kč zpět do rozpočtu městyse. Městys zajistí pro všechny kupující právní 
služby – vyhotovení smlouvy o budoucí smlouvě a následnou kupní smlouvu.  
Stavební pozemky jsou kompletně připraveny ke stavbě, stavebníci mohou ihned 
projektovat a stavět. 
Miroslav Přikryl č. 118 - městys v současné době nemá připravené další pozemky pro 
stavby. Tam, kde by bylo možné stavět, je nutné si ze strany stavebníka zajistit 
k pozemku inženýrské sítě.  
Starosta – pro výstavbu dalších rodinných domů městys plánuje lokalitu Padělky 2. 
Jednání ohledně přípravy projektu zasíťování lokality, budou v příštím roce zahájeny.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
9.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
9.2. ZM schvaluje cenu stavebních pozemků v lokalitě U Nádraží ve výši  
       700,- Kč/m2

 vč. DPH.   
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Ing. Stanislav Horák, Pavel Lajšner, Mgr. Petr  
Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 

ad. 10. Prodej pozemku ve vlastnictví městyse Knínice. 
 
Prodej oddělené části označené „a)“ (od pozemku p.č. 135/5) o výměře 132 m2 v k.ú. 
Knínice u Boskovic, která se stane součástí pozemku p.č. st. 167/3 – zastavěná plocha 
v majetku pana J. E.  
Záměr prodeje pozemku byl schválen na 7. zasedání ZM a zveřejněn na úředních 
deskách ÚM od 26. 6. – 12. 7. 2019. Ke zveřejněnému záměru nebyly ze strany 
veřejnosti žádné připomínky.   
Obvyklá cena pozemku byla stanovena vzorovým znaleckým posudkem vypracovaným 
Ing. Pevným ve výši 100,- Kč/m2. Celková prodejní cena 13.200,- Kč bez DPH.  
 
Příloha k materiálu: Geometrický plán.   
  
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
10.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
10.2. ZM schvaluje prodej oddělené části a), od pozemku p.č. 135/5, o výměře 132  
         m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za cenu 13.200,- Kč bez DPH. Kupující J. E. 
10.3. ZM ukládá uzavřít smlouvu na prodej pozemku s kupujícím J. E.   

   Zodpovídá: ÚM.       Termín: 31. 12. 2019. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Ing. Stanislav Horák, Pavel Lajšner, Mgr. Petr  
Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 

ad. 11. Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence  
            a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální  
            sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020. 
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Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního 
poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 
2020 předkládá Město Boskovice, jako správní obvod obce s rozšířenou působností. 
Pro rok 2020 činí podíl městyse 18,40 Kč/obyvatel obce (v roce 2019 činil podíl 14,- 
Kč/obyvatel obce). 
 
Příloha k materiálu: Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence a 
odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb 
okresu Blansko pro rok 2020. Tabulky kalkulací. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
11.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
11.2. ZM schvaluje znění Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální  
         prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě  
         sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020. 
11.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální  
         prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě  
         sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2020 s Městem Boskovice.  

   Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2019. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Ing. Stanislav Horák, Pavel Lajšner, Mgr. Petr  
Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 

 

ad. 11.a) Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti na    
               úseku přestupků. 
 
Podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a ust. § 160 odst. 
4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, orgány Města 
Letovice budou vykonávat namísto orgánů Městyse Knínice v jejím správním obvodu 
přenesenou působnost dle § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky 
(ZOP) a řízení o nich, v platném znění, veškerou příslušnost k projednávání přestupků, 
a to přestupků podle ust. § 60 odst. 2 ZOP - proti pořádku v územní samosprávě, proti 
veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku a dále přestupků podle 
zvláštních právních předpisů. 
 
Příloha k materiálu: Veřejnoprávní smlouva na výkon přenesené působnosti na úseku 
přestupků.  
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Starosta – přestupkovou agendu pro městys Knínice vykonával Městský úřad 
Boskovice na základě veřejnoprávní smlouvy. Městys v září 2019 obdržel ze strany 
MěÚ Boskovice výpověď této smlouvy. Proto požádal o uzavření nové smlouvy Město 
Letovice.   
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
11.a) 1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
11.a) 2. ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou podle ust. § 63 odst. 1  
         zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 160  
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         odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o  
         přenosu veškeré působnosti na úseku přestupků s Městem Letovice, dle  
         předloženého materiálu.  
11.a) 3. ZM ukládá uzavřít Veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti  
         na úseku přestupků s Městem Letovice.  

   Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 11. 2019. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Ing. Stanislav Horák, Pavel Lajšner, Mgr. Petr  
Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 

 

ad. 12. Diskuse. 

- 
 

ad. 13. Různé, dotazy a připomínky občanů.  
 
Pan P. – k ceně pozemků v lokalitě U Nádraží je započítána také cena za výstavbu 
veřejného osvětlení a komunikace?  
Starosta – veřejné osvětlení v dané lokalitě ještě není vybudované, jelikož by při stavbě 
rodinných domů mohlo dojít k jeho poškození.  
Pan P. – cena komunikace by neměla být zahrnutá do ceny pozemku.  
Starosta – městys stanovuje cenu pozemků dle znaleckého posudku, avšak cena při 
prodeji může být vyšší i nižší v odůvodněných případech.   
Nedávno proběhla kolaudace stavby TI a nyní bude následovat schválení a zveřejnění 
záměru prodeje pozemků.  
 
 

ad. 14. Ukončení zasedání. 

Předběžný termín příštího zasedání ZM je plánován na pondělí 16. 12. 2019 v 18 hodin. 

Pracovní schůzka členů zastupitelstva se uskuteční dne 9. 12. 2019 v 18 hodin. 

Starosta poděkoval za účast a v 18.37 hod. zasedání ukončil.  

 
 
Zapsala: Marta Korčáková     
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:     Ing. Stanislav Horák   Mgr. Petr Ošlejšek 
 
 
 
Ověřeno dne:  
 
 
 
 

Petr Grénar, starosta 
 

 


