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U S N E S E N Í 
 

č. 11. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne  
16. 12. 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. 6/2019. 
11.1. Informace uvedené v diskusi. 
 
Zastupitelstvo městyse určuje: 
2.2. Ověřovatele zápisu Bc. Miroslava Hartla a Tomáše Bohatce.  
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje: 
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse. 
4.2. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č.  
       9402006305/3000003537 se společností GasNet, s r.o., Klíšská 940, Ústí nad  
       Labem. 
5.2. Dodatek č. 2. ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace.  
6.2. Rozpočet městyse Knínice na rok 2020 v navrhovaném znění.  
6.3. Střednědobý výhled rozpočtu městyse Knínice na období 2021-2023  
       v navrhovaném znění. 
7.2. Poskytnutí dotace pro TJ Malá Haná Knínice z rozpočtu městyse Knínice na rok  
       2020 ve výši 180.000,- Kč.  
7.3. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 180.000,- Kč mezi Městysem  
       Knínice a TJ Malá Haná Knínice. 
8.2. Záměr prodeje pozemku p.č. st. 231 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře  
      1061 m2 a budovy bývalé mateřské školy Knínice 164, vše v k.ú. Knínice 
      u Boskovic. 
8.3. Záměr prodeje pozemků p.č. 369/5 – travní porost o výměře 985 m2, p.č. 369/6 –  
       travní porost o výměře 984 m2, p.č. 369/7 – travní porost o výměře 992 m2, p.č.  
       369/8 – travní porost o výměře 1006 m2, p.č. 369/9 – travní porost o výměře 1080  
       m2, p.č. 369/10 – travní porost o výměře 989 m2, p.č. 369/11 – travní porost  
       o výměře 1034 m2, vše v k.ú. Knínice u Boskovic v lokalitě U Nádraží. 
9.2. Prodej pozemku p.č. 135/38 – ostatní plocha o výměře 238 m2 v k.ú. Knínice  
       u Boskovic, za cenu 11.900,- Kč bez DPH. Kupující O. S. 
9.3. Prodej pozemku p.č. 387/19 – trvalý travní porost o výměře 235 m2 v k.ú. Knínice  
       u Boskovic, za cenu 11.750,- Kč bez DPH. Kupující J. a J. H. 
9.4. Prodej pozemku p.č. 387/18 – trvalý travní porost o výměře 1189 m2 a pozemku  
       p.č. 387/16 – ostatní plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za celkovou  
       cenu 59.700,- Kč bez DPH. Kupující V. a J. B.  
10.2. Obecně závaznou vyhlášku městyse Knínice č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.  
10.3. Obecně závaznou vyhlášku městyse Knínice č. 2/2019 o místním poplatku za  
         užívání veřejného prostranství. 
10.4. Obecně závaznou vyhlášku městyse Knínice č. 3/2019 o místním poplatku za  
         provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
         a odstraňování odpadů. 
10.a).2. Navrhovanou výši odměn neuvolněných členů ZM s účinností od 1. 1. 2020.   
 
Zastupitelstvo městyse ukládá: 
4.3.Uzavřít Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení  
       č. 9402006305/3000003537 se společností GasNet, s r.o., Klíšská 940,        
       Ústí nad Labem.  
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 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2019. 
7.4. Uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Malá Haná Knínice, z.s.,  
       Knínice 276 ve schváleném znění.  

 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2019. 
8.4. Zveřejnit projednané záměry prodeje.  
9.5. Uzavřít smlouvy na prodej pozemků s kupujícími O. S., J. a J. H., V. a J. B.  

 Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 12. 2019. 
 
 

Bc. Miroslav Hartl     Tomáš Bohatec 
 
 
 
                                                  Petr Grénar, starosta 
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Předsedající:  Petr Grénar, starosta. 
Přítomni:  8 členů ZM – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. 

Stanislav Horák, Pavel Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 
118, Miroslav Přikryl č. 133. 

Omluveni:  Mgr. Petr Ošlejšek. 

 
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. 6/2019. 
4. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení.  
5. Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ Knínice. 
6. Rozpočet městyse Knínice 2020, Střednědobý výhled rozpočtu 2021-2023. 
7. Smlouva o poskytnutí dotace TJ MH Knínice. 
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8. Záměr prodeje nemovitosti a pozemků.  
9. Prodej pozemků. 
10. Obecně závazné vyhlášky městyse Knínice o místních poplatcích.  
10.a). Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva.  
11. Diskuse.  
12. Různé, dotazy a připomínky občanů. 
13. Ukončení zasedání.  

 
Starosta upozornil, že oproti zveřejněnému programu zasedání ZM navrhuje rozšíření 
programu o bod 10.a). Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva. 
 
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, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Za ověřovatele zápisu navrhl Bc. Miroslava Hartla a Tomáše Bohatce. 
 
 
2.2. ZM určuje ověřovatele zápisu Bc. Miroslava Hartla a Tomáše Bohatce.   
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák, Pavel  
Lajšner, 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. 6/2019. 
 
Rozpočtové opatření č. 6/2019 upravuje:  

- v příjmové části příjem dotace MMR na výstavbu rodinných domků v lokalitě U 
Nádraží, ve výdajové části navýšen oddíl 22 – Doprava (výdaje na výstavbu 
komunikace), 

- v příjmové i výdajové části navýšení odd. 10 – Pěstební činnost (prodej, těžba 
dřeva), 

- v příjmové části převod z pokladny hospodářské činnosti do hlavní, ve výdajové 
části navýšen odd. 37 – Ochrana ŽP, 

- v příjmové části navýšena položka 1111 – Daň z příjmů fyzických osob placená 
plátci, 

- ve výdajové části navýšen odd. 43 – Sociální služby a pomoc (obědy senioři), 
- ve výdajové části navýšen odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost (dlažba 

tribuna). 
 

http://www.mestyskninice.cz/
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Příloha k materiálu: Rozpočtové opatření č. 6/2019. 
 
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. 6/2019. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák, Pavel  
Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 

 
ad. 4. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského 

zařízení – podmínky 2019. 
 
Smlouva o nájmu a provozování plynárenského zařízení v naší obci byla uzavřena dne 
8. 12. 2004. 
  
Každoročně je částka za nájem a částka za běžnou údržbu za uplynulý rok upravena 
Dodatkem ke smlouvě. Dodatek je nutné schválit příslušným orgánem obce, dle zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.  
 
Příloha k materiálu: Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského 
zařízení. 
 
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 Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského  
       zařízení č. 9402006305/3000003537 se společností GasNet, s r.o., Klíšská 940,  
       Ústí nad Labem. 
4.3. ZM ukládá uzavřít Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského  
       zařízení č. 9402006305/3000003537 se společností GasNet, s r.o., Klíšská 940,        
       Ústí nad Labem.  

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

 
 
ad. 5. Dodatek č. 2. Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Knínice. 
 
Zřizovací listinou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Knínice z roku 2015, byl škole 
předán movitý a nemovitý majetek k vlastnímu hospodářskému využití.  
Po vybudování nového víceúčelového hřiště a skladu sportovního náčiní se nyní tento 
majetek převádí příspěvkové organizaci. Geometrickým zaměřením skutečného 
provedení stavby víceúčelového hřiště došlo ke změnám označení a výměr některých 
pozemků. Z tohoto důvodu se upravuje článek V. Zřizovací listiny.  
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Nově se příspěvkové organizaci převádí nemovitý majetek:  
- pozemek st. p.č. 507 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, součástí 

pozemku je stavba bez čísla popisného/evidenčního, sklad sportovního náčiní, 
- pozemek p.č. 383/6 – ostatní plocha o výměře 717 m2. 

Hodnota majetku se zvyšuje: 
1. víceúčelové hřiště  4.381.314,- Kč 
2. sklad sportovního náčiní    148.225,- Kč 
3. pozemek p.č. st. 507           177,- Kč 
4. pozemek p.č. 383/6                   7.027,- Kč 

 
Příloha k materiálu: Dodatek č. 2. ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové 
organizace. Zřizovací listina ZŠ a MŠ Knínice. 
 
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 Dodatek č. 2. ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové         
       organizace.  
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák, Pavel  
Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 

ad. 6. Rozpočet městyse Knínice 2020, Střednědobý výhled rozpočtu 
          2021-2023.           

Návrh rozpočtu městyse Knínice na rok 2020 je předložen ke schválení ZM.  
Celková částka na straně příjmů:  22.465.000,- Kč.  
Zapojení přebytku:             + 6.500.000,- Kč.  
Odpočet splátky úvěru:      - 500.000,- Kč. 
Celková částka na straně výdajů:  28.465.000,- Kč.  
Závazným ukazatelem u příjmů je třída, u výdajů oddíl. Závazným ukazatelem u 
financování je položka.  
Současně je předložen návrh Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Knínice na 
období 2021-2023. 
 
Příloha k materiálu: Rozpočet na rok 2020. Střednědobý výhled rozpočtu na období 
2021-2023. 
 
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 Rozpočet městyse Knínice na rok 2020 v navrhovaném znění.  
6.3. ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu městyse Knínice na období  
       2021-2023 v navrhovaném znění. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák, Pavel  
Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
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ad. 7. Smlouva o poskytnutí dotace TJ Malá Haná Knínice. z.s. na rok 
2020. 

Spolek TJ Malá Haná Knínice, požádal městys o dotační podporu ve výši 180.000,- Kč 
na pokrytí nákladů v roce 2020.  
V rozpočtu městyse na rok 2020 v oddílu 34 – Tělovýchovná a zájmová činnost, je pro 
tento účel požadovaná částka vyčleněná.  
  
Příloha k materiálu: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. 
 
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 schvaluje poskytnutí dotace pro TJ Malá Haná Knínice z rozpočtu  
       městyse Knínice na rok 2020 ve výši 180.000,- Kč.  
7.3. ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 180.000,- Kč  
        mezi Městysem Knínice a TJ Malá Haná Knínice. 
7.4. ZM ukládá uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Malá Haná  
       Knínice, z.s., Knínice 276 ve schváleném znění.  

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

ad. 8. Záměr prodeje nemovitosti a pozemků v majetku městyse  
          Knínice.  

Záměr prodeje pozemku p.č. st. 231 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1061 m2, 
jehož součástí je budova bývalé mateřské školy Knínice 164. Budova je vedena 
v katastru nemovitostí jako objekt občanského vybavení. Přesná výměra prodávaného 
stavebního pozemku bude geometricky vytyčena.  
Žadatel M. P.  
Prodej nemovitosti bude uskutečněn za cenu v místě a čase obvyklou.   
 
Záměr prodeje pozemků v lokalitě U Nádraží:  
p.č. 369/5 – travní porost o výměře 985 m2,  
p.č. 369/6 – travní porost o výměře 984 m2,  
p.č. 369/7 – travní porost o výměře 992 m2, 
p.č. 369/8 – travní porost o výměře 1006 m2, 
p.č. 369/9 – travní porost o výměře 1080 m2, 
p.č. 369/10 – travní porost o výměře 989 m2, 
p.č. 369/11 – travní porost o výměře 1034 m2, 
vše v k.ú. Knínice u Boskovic. Pozemky jsou určeny k výstavbě rodinných domů.  
Záměr prodeje za cenu 700,- Kč/m2. 
 
Schválení daného materiálu je dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb. v kompetenci ZM.  
 
Příloha k materiálu: Situační mapa. Geometrický plán. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
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8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
8.2. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. st. 231 – zastavěná plocha a  
       nádvoří o výměře 1061 m2 a budovy bývalé mateřské školy Knínice 164, vše  
       v k.ú. Knínice  u Boskovic. 
8.3. ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č. 369/5 – travní porost o výměře  
       985 m2, p.č. 369/6 – travní porost o výměře 984 m2, p.č. 369/7 – travní porost o  
       výměře 992 m2, p.č. 369/8 – travní porost o výměře 1006 m2, p.č. 369/9 – travní  
       porost o výměře 1080 m2, p.č. 369/10 – travní porost o výměře 989 m2, p.č.  
       369/11 – travní porost o výměře 1034 m2, vše v k.ú. Knínice u Boskovic  
       v lokalitě U Nádraží. 
8.4. ZM ukládá zveřejnit projednané záměry prodeje.  
 
Záměry prodeje nemovitosti a pozemků budou zveřejněny na úředních deskách Úřadu 
městyse Knínice. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák, Pavel  
Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 

ad. 9. Prodej pozemků ve vlastnictví městyse Knínice. 

Prodej pozemku p.č. 135/38 – ostatní plocha o výměře 238 m2 v k.ú. Knínice u 
Boskovic. Pozemek byl Geometrickým plánem č. 734-11145/2019 oddělen od pozemku 
p.č. 135/5. 
Kupující O. S.  
Záměr prodeje pozemků byl schválen na 8. zasedání ZM a zveřejněn na úředních 
deskách ÚM od 12. 7. – 29. 7. 2019. Ke zveřejněnému záměru nebyly ze strany 
veřejnosti žádné připomínky.   
Cena pozemku byla stanovena ve výši 50,- Kč/m2. Celková prodejní cena 11.900,- Kč 
bez DPH.  
 
Prodej pozemku p.č. 387/19 – trvalý travní porost o výměře 235 m2 v k.ú. Knínice u 
Boskovic. Pozemek byl Geometrickým plánem č. 733-11144/2019 oddělen od pozemku 
p.č. 387/2 a 387/3.  
Kupující J. a J. H.   
Záměr prodeje pozemků byl schválen na 6. zasedání ZM a zveřejněn na úředních 
deskách ÚM od 16. 5. – 3. 6. 2019. Ke zveřejněnému záměru nebyly ze strany 
veřejnosti žádné připomínky.   
Cena pozemku byla stanovena ve výši 50,- Kč/m2. Celková prodejní cena 11.750,- Kč 
bez DPH. 
 
Prodej pozemku p.č. 387/18 – trvalý travní porost o výměře 1189 m2 a pozemku p.č. 
387/16 – ostatní plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic. Pozemek p.č. 387/18 
byl Geometrickým plánem č. 733-11144/2019 oddělen od pozemku p.č. 387/2 a 387/3.  
Kupující V. a J. B.  
Záměr prodeje části pozemku p.č. 387/2 byl schválen na 6. zasedání ZM a zveřejněn 
na úředních deskách ÚM od 16. 5. – 3. 6. 2019. 
Záměr prodeje pozemku p.č. 387/16 a části pozemku p.č. 387/3 byl schválen na 9. 
zasedání ZM a zveřejněn na úředních deskách ÚM 17. 9. – 3. 10. 2019. Ke 
zveřejněným záměrům nebyly ze strany veřejnosti žádné připomínky.   
Cena pozemku byla stanovena ve výši 50,- Kč/m2. Celková prodejní cena 59.700,- Kč 
bez DPH. 
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Ceny pozemků jsou stanoveny ve výši 50,- Kč/m2 z důvodu že se jedná o pozemky u 
rodinných domů ve vlastnictví kupujících a jsou dlouhodobě využívány jako zahrady 
rodinných domů.  
 
Příloha k materiálu: Geometrické plány.  
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
9.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
9.2. ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 135/38 – ostatní plocha o výměře 238 m2  
       v k.ú. Knínice u Boskovic, za cenu 11.900,- Kč bez DPH. Kupující O. S.    
9.3. ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 387/19 – trvalý travní porost o výměře  
       235 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za cenu 11.750,- Kč bez DPH. Kupující J. a         
      J. H  
9.4. ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 387/18 – trvalý travní porost o výměře  
       1189 m2 a pozemku p.č. 387/16 – ostatní plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Knínice u  
       Boskovic, za celkovou cenu 59.700,- Kč bez DPH. Kupující V. a J. B. 
9.5. ZM ukládá uzavřít smlouvy na prodej pozemků s kupujícími O. S., J. a J. H.,  
      V. a J. B.  

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

ad. 10. Obecně závazné vyhlášky městyse Knínice o místních 
poplatcích. 

 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila novelu zákona č. 565/1990 Sb. o 
místních poplatcích. Novelou dochází mimo jiné k obsahovým změnám obecně 
závazných vyhlášek. Stávající vyhlášky je nutné k 1. 1. 2020 upravit, aby odpovídaly 
novému znění zákona. Výše místních poplatků městyse Knínice se nemění. 
 
Příloha k materiálu: Obecně závazná vyhláška městyse Knínice č. 1/2019 o místním 
poplatku ze psů. Obecně závazná vyhláška městyse Knínice č. 2/2019 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství. Obecně závazná vyhláška městyse Knínice 
č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování odpadů. 
  
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 Obecně závaznou vyhlášku městyse Knínice č. 1/2019  
         o místním poplatku ze psů.  
10.3. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Knínice č. 2/2019  
         o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
10.4. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Knínice č. 3/2019  
         o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  
         třídění, využívání a odstraňování odpadů. 
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Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák, Pavel  
Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Vyhlášky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020.  
 
Vyhlášky budou zveřejněny na úředních deskách úřadu městyse po dobu 15 dní.  
 
 

ad. 10.a). Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva.  
 
Dle nařízení vlády ze dne 9. 12. 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o 
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků, se od 1. 1. 2020 mění 
výše odměn za výkon funkce členům zastupitelstva.  
Pro stanovení výše odměn je rozhodující počet obyvatel 907 k 1. 1. 2019.  
Navrhované částky jsou dle uvedeného nařízení vlády částkami maximálními.  
a) neuvolněný starosta  
    odměna za měsíc – 32 451,- Kč    
b) neuvolněný místostarosta  
    odměna za měsíc - 29 206,- Kč 
c) předseda výboru kontrolního a finančního 
    odměna za měsíc - 3 245,- Kč 
d) člen zastupitelstva 
    odměna za měsíc - 1 623,- Kč 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
10.a).1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
10.a).2. ZM schvaluje navrhovanou výši odměn neuvolněných členů ZM  
          s účinností od 1. 1. 2020.   
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák, Pavel  
Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 

 

ad. 11. Diskuse. 

Starosta informoval členy zastupitelstva: 
Od 1. 1. 2020 dojde ke změně nájemních smluv s nájemníky bývalé budovy Agrospolu 
Knínice č.p. 106 a to tak, že nájemné bude podléhat DPH 21 %. Nájemné v budově 
bývalé mateřské školy č.p. 164 zůstane i nadále bez DPH. S nájemníky panem Markem 
Hrdým a paní Magdalénou Sedlákovou budou uzavřeny dodatky k nájemním 
smlouvám. Dále od 1. 1. 2020 bude změna u pronájmu vodovodu s firmou AQUATIC, 
spol. s r.o., kdy tento rovněž bude pronajímán s DPH. S firmou bude rovněž uzavřen 
dodatek ke smlouvě.  
Pronájem plynárenského zařízení s firmou GasNet s.r.o. bude pronajímán včetně DPH 
21 % již za rok 2019 (viz Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského 
zařízení).  
Dosud byly pronájmy nebytových prostor osvobozeny dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb.  
 
11.1. ZM bere na vědomí informace uvedené v diskusi. 
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ad. 12. Různé, dotazy a připomínky občanů.  
 
- 
 

ad. 13. Ukončení zasedání. 

Předběžný termín příštího zasedání ZM je plánován na pondělí 24. 2. 2020 v 18 hodin.  

Starosta poděkoval za účast a v 18.29 hod. zasedání ukončil.  

 
Zapsala: Marta Korčáková     
 
 
Ověřovatelé zápisu:     Bc. Miroslav Hartl   Tomáš Bohatec 
 
Ověřeno dne:  
 
 

Petr Grénar, starosta 

 
 


