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U S N E S E N Í 
 

č. 15. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne  
9. 7. 2020 v zasedací místnosti úřadu městyse od 19 hodin  

___________________________________________________________________ 
 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: 
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání.  
 

 

Zastupitelstvo městyse určuje: 
2.2. Ověřovatele zápisu Miroslav Přikryl č. 133 a Pavel Pecha.  
 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje: 
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse. 
3.2. ZM schvaluje výběr nabídky na veřejnou zakázku Vzduchotechnika ZŠ Knínice, ve  
       výši 1.871.553,- Kč bez DPH, podané firmou ACARE, s.r.o., se sídlem Hilleho  
       1842/5, 602 00 Brno.  
3.5. ZM schvaluje výběr nabídky na veřejnou zakázku Městys Knínice – parkoviště  
       a chodníky, ve výši 1.984.835,13 Kč bez DPH, podané firmou Radovan Jedlička,  
       Knínice 108, 679 34. 
4.2. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 a dle § 6 odst. 5 písm. e)  
       zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
       ve znění pozdějších předpisů, "Zprávu o uplatňování územního plánu Knínice 
       u Boskovic v období 05/2016-05/2020". 

 
 
Zastupitelstvo městyse ukládá: 
3.3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem ACARE, s.r.o., se sídlem  
       Hilleho 1842/5, 602 00 Brno.  

 Zodpovídá: ÚM.  Termín: 17. 7. 2020. 
3.6. ZM ukládá uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem firmou Radovan Jedlička,  
       Knínice 108, 679 34.  

 Zodpovídá: ÚM.  Termín: 31. 7. 2020. 
 
 
 
 
 
 Miroslav Přikryl č. 133     Pavel Pecha 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Petr Grénar, starosta 
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Předsedající:  Petr Grénar, starosta. 
Přítomni:  9 členů ZM – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. 

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

 
ad. 1. Zahájení. 

Starosta pan Petr Grénar v 19.01 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 ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
3. Vzduchotechnika ZŠ Knínice, parkoviště a oprava chodníků. 
4. Schválení „Zprávy o uplatňování územního plánu Knínice u Boskovic v období 

05/2016-05/2020". 
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, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr  
Ošlejšek. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Za ověřovatele zápisu navrhl Miroslava Přikryla č. 133 a Pavla Pechu. 
 
2.2. ZM určuje ověřovatele zápisu Miroslava Přikryla č. 133 a Pavla Pechu. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák, Pavel  
Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr  
Ošlejšek. 
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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. Vzduchotechnika ZŠ Knínice, parkoviště a oprava chodníků.  
 
Městys Knínice zadal výběrové řízení na dodavatele vzduchotechniky do 
kuchyně základní školy, stavbu nového parkoviště u víceúčelového hřiště u školy a 
opravu chodníků ve Vanovské ulici a podél státní silnice (od kapličky po rodinný dům 
Prchalovi 188). Administrace výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu byla 
organizována firmou TAILORA plus s.r.o., Jihlava.  
 
V rámci výběrového řízení na vzduchotechniku byly osloveny 3 firmy k podání cenové 
nabídky na předmětné práce, dle zpracované projektové dokumentace.  
2 firmy předložili ve stanoveném termínu nabídku: VAFR, spol. s r.o., Uzavřená 213, 
Kobylnice a ACARE, s.r.o., Hilleho 1842/5, Brno. Hodnotící komise konstatovala, že 
nabídky jsou v souladu s podmínkami výběrového řízení.  
Nabídka s nejnižší cenou podaná firmou ACARE, s r.o., Brno ve výši 1.871.553,- 
Kč bez DPH (2.264.579,- Kč vč. DPH), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.  
 
V rámci výběrového řízení na stavbu parkoviště u víceúčelového hřiště u školy a opravu 
chodníků byly osloveny 3 firmy k podání cenové nabídky na předmětné práce, dle 
zpracované projektové dokumentace. 2 firmy předložili ve stanoveném termínu nabídku: 
DEAS, spol. s r.o., Rovná 2146/11, Boskovice a Radovan Jedlička, Knínice 108. 
Hodnotící komise konstatovala, že nabídky jsou v souladu s podmínkami výběrového 
řízení.  
Nabídka s nejnižší cenou podaná firmou Radovan Jedlička ve výši 1.984.835,13 
Kč bez DPH (2.401.650,51 Kč vč DPH), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.  
 
Veškerá dokumentace k výběrovému řízení je k nahlédnutí na ÚM. 
 
Schválení daného materiálu je v souladu s Vnitřní organizační směrnicí č. 1/2019, pro 
zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Pavel Pecha – je nutné zajistit stavební dozor a pohlídat kvalita provedení.  
Starosta -  ano stavební dozor bude zajištěn. Na dané akce jsou vyhotoveny projektové 
dokumentace, dle kterých bude dodavatel postupovat. Stavební díla jsou v záruce. 
Ing. Stanislav Horák – jaké jsou termíny dokončení staveb chodníků? 
Starosta – parkoviště a chodník od kapličky směrem k nádraží budou realizovány do 
31. 8. 2020. Chodník ve Vanovské ulici do 31. 10. 2020. 
 
Miroslav Přikryl č. 133 - navrhuji hlasovat o každém bodu zvlášť.  
 
Starosta nechal hlasovat o návrhu Miroslava Přikryla č. 133.  
Hlasování: 

http://www.mestyskninice.cz/
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Pro: Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák, Pavel  
Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Zdržel se: Mgr. Petr Ošlejšek. 
Proti: 0 
Schváleno počtem 8 hlasů.  
 
Vzduchotechnika ZŠ Knínice: 
 
Návrh usnesení: 
3.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
3.2. ZM schvaluje výběr nabídky na veřejnou zakázku Vzduchotechnika ZŠ  
       Knínice, ve výši 1.871.553,- Kč bez DPH, podané firmou ACARE, s.r.o., se  
       sídlem Hilleho 1842/5, 602 00 Brno.  
3.3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem ACARE, s.r.o., se  
       sídlem Hilleho 1842/5, 602 00 Brno.  

 Zodpovídá: ÚM.  Termín: 17. 7. 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, Mgr. Petr  
Ošlejšek. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Městys Knínice - parkoviště a chodníky: 
 
Návrh usnesení: 
3.4. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
3.5. ZM schvaluje výběr nabídky na veřejnou zakázku Městys Knínice – parkoviště  
       a chodníky, ve výši 1.984.835,13 Kč bez DPH, podané firmou Radovan  
       Jedlička, Knínice 108, 679 34. 
3.6. ZM ukládá uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem firmou Radovan  
       Jedlička, Knínice 108, 679 34.  

 Zodpovídá: ÚM.  Termín: 31. 7. 2020. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák, Pavel  
Lajšner, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr Ošlejšek. 
Zdržel se: Pavel Pecha. 
Proti: 0 
Schváleno počtem 8 hlasů.  
 
 

ad. 4. Schválení Zprávy o uplatňování územního plánu Knínice u 
Boskovic v období 5/2016 – 5/2020. 

 
Zprávu o uplatňování územního plánu zpracovává Městský úřad Boskovice, odbor 
výstavby a územního plánování každé 4 roky. Obsahem zprávy je vyhodnocení 
uplatňování územního plánu městyse Knínice, včetně vyhodnocení změn podmínek, na 
základě kterých byl územní plán vydán.  
 
V souladu s ustanovením § 55 odst. 1 a dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů, přísluší schválení Zprávy o uplatňování územního plánu Knínice u Boskovic 
v období 05/2016-05/2020 zastupitelstvu městyse. 
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Příloha k materiálu: Zpráva o uplatňování územního plánu Knínice u Boskovic v období 
5/2016 – 5/2020.  
 
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 v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 a dle § 6 odst. 5 písm. e)  
       zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební  
       zákon) ve znění pozdějších předpisů, "Zprávu o uplatňování územního plánu  
       Knínice u Boskovic v období 05/2016-05/2020". 

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

ad. 5. Diskuse. 

Starosta informoval: 
V minulém týdnu bylo provedeno protipovodňové opatření v lokalitě Padělky, kde 
docházelo v důsledku vydatného deště k zatopení pozemků. Opatření provedla na 
základě objednávky firma DEAS s r.o. Boskovice. K zaplavení pozemků při vydatném 
dešti dochází také v lokalitě pod horní autobusovou zastávkou, kde chybí obrubníky a 
voda stéká ze státní silnice na pozemky p. Servuse, Trmače a dalších. Na silnici vytéká 
u kulturního domu voda z lokality K Šebetovu, je nutné vyřešit odkanalizování.    
V příštích dnech proběhne místní šetření za účasti pracovníka Správy a údržby silnic a 
bude dohodnut další postup.  
Pavel Pecha – je nutné odkanalizovat obě lokality, aby se záležitost vyřešila do 
budoucna. Při realizaci umístit dostatečné množství vpustí pro svoz dešťových vod.  
Starosta – v nově připravovaných lokalitách, je stavba kanalizace součástí projektové 
dokumentace, na základě které následně probíhá její realizace.  
Miroslav Přikryl č. 118 – eviduje úřad nové žádosti o prodej pozemků, je zájem o 
stavební pozemky v Knínicích? 
Marta Korčáková – ano, úřad eviduje nové žadatele se zájmem o stavební pozemky v 
Knínicích.  

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

ad. 7. Ukončení zasedání. 

Termín příštího zasedání ZM je plánován na pondělí 21. 9. 2020 v 18 hodin.  

Pracovní schůzka členů zastupitelstva v pondělí 14. 9. 2020 v 18 hodin. Schůzka členů 

stavební komise v pondělí 7. 9. 2020.  

Starosta poděkoval za účast a v 19.36 hod. zasedání ukončil.  
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Zapsala: Marta Korčáková     
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:     Miroslav Přikryl č. 133   Pavel Pecha 
 
Ověřeno dne: 14. 7. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Grénar, starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


