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U S N E S E N Í 
 

č. 3. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne  
17. 12. 2018 v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin  

___________________________________________________________________ 
 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: 
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání.  
 
Zastupitelstvo městyse určuje: 
2.2.   Ověřovatele zápisu   Tomáše Bohatce              
     a Miroslava Přikryla č. 133. 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje: 
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse. 
3.2. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení  
       č. 9402006305/3000003537 se společností GasNet, s r.o., Klíšská 940, Ústí nad  
       Labem. 
4.2. Návrh Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci  
       plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, na rozšíření plynovodu  
       v lokalitě U Nádraží, s GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem.  
5.2. Navrhovanou výši odměn neuvolněných členů ZM s účinností od 1. 1. 2019.   
6.2. Rozpočet městyse Knínice na rok 2019.  
6.3. Střednědobý výhled rozpočtu městyse Knínice na období 2020-2022. 
7.2. Změnu Odpisového plánu ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace, pro rok 2018. 
7.3. Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace, pro rok 2019. 
8.2. Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti městyse Knínice pro rok 2019. 
 
Zastupitelstvo městyse ukládá: 
3.3. Uzavřít Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č.  
       9402006305/3000003537 se společností GasNet, s r.o., Klíšská 940, Ústí nad  
       Labem.  

 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2018. 
3.4. Úřadu městyse předložit členům zastupitelstva vyúčtování za pronájem    
       plynárenského zařízení za rok 2018.   
4.3. Uzavřít Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci  
       plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s GasNet, s.r.o., se sídlem  
       Klíšská 940, Ústí nad Labem. 
       Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 1. 2019. 
 
 
 

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

 
ad. 1. Zahájení. 

Starosta pan Petr Grénar v 18.02 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. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení.  
4. Smlouva o podmínkách napojení plynárenského zařízení – lokalita U Nádraží. 
5. Stanovení odměn členům zastupitelstva.  
6. Rozpočet městyse Knínice 2019, Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022. 
7. Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice. 
8. Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti (skládka). 
9. Diskuse.  
10. Různé, dotazy a připomínky občanů. 
11. 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, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Za ověřovatele zápisu navrhl Tomáše Bohatce a Miroslava Přikryla č. 133. 
 
2.2. ZM určuje ověřovatele zápisu Tomáše Bohatce a Miroslava Přikryla č. 133.   
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
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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. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského      
          zařízení - podmínky 2018. 
 
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.  
 
Přikryl Miroslav č. 118 – první část nájemného se stanovuje podle spotřeby plynu. 
Jaká byla spotřeba plynu, ze které se počítá nájemné?  
Starosta – ano, výše spotřeby bude zastupitelům předložena.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
3.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
3.2. 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. 
3.3. 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. 2018. 
3.4. ZM ukládá úřadu městyse předložit členům zastupitelstva vyúčtování za  
       pronájem plynárenského zařízení za rok 2018.   
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 

ad. 4. Smlouva o podmínkách napojení plynárenského zařízení –  
          lokalita U Nádraží.  
 

http://www.mestyskninice.cz/
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Na základě žádosti Městyse Knínice předkládá společnost GasNet, s.r.o. návrh 
Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 
zařízení a smlouvy budoucí nájemní (dále jen PZ), na rozšíření plynovodu v lokalitě U 
Nádraží pro budoucí zástavbu rodinnými domy.  
Smlouva stanovuje podmínky a závazky realizace PZ mezi Městysem Knínice a 
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. 
Příloha k materiálu: Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní. 
 
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 podmínkách napojení, o spolupráci  
       a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí  
       nájemní, na rozšíření plynovodu v lokalitě U Nádraží, s GasNet, s.r.o., se  
       sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem.  
4.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci  
       a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí  
       nájemní s GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem. 
       Zodpovídá: starosta.  Termín: 31. 1. 2019. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 

 

ad. 5. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva.     
 
Na základě nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků, se od 1. 1. 2019 
mění výše odměn za výkon funkce členům zastupitelstva.  
Pro stanovení výše odměn je rozhodující počet obyvatel k 1. 1. kalendářního roku 
v roce voleb, tj. k 1. 1. 2018, kdy počet obyvatel městyse Knínice činil 896. Navrhované 
částky jsou dle uvedeného nařízení vlády částkami maximálními.  
a) neuvolněný starosta  
    odměna za měsíc - 29 501,- Kč    
b) neuvolněný místostarosta  
    odměna za měsíc - 26 551,- Kč 
c) předseda výboru kontrolního a finančního 
    odměna za měsíc - 2 950,- Kč 
d) člen zastupitelstva 
    odměna za měsíc - 1 475,- Kč 
 
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 navrhovanou výši odměn neuvolněných členů ZM s účinností  
       od 1. 1. 2019.   
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Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 

ad. 6. Rozpočet městyse Knínice 2019, Střednědobý výhled rozpočtu  
          2020-2022. 
 
Návrh rozpočtu městyse Knínice na rok 2019 je předložen ke schválení ZM. Celková 
částka na straně příjmů ve výši 19.801.500,- Kč. Zapojení přebytku +8.000.000,- Kč, 
odpočet splátky úvěru ve výši -500.000,- Kč. Celková částka na straně výdajů ve výši 
27.301.500,- Kč. Závazným ukazatelem u příjmů je třída, u výdajů oddíl. Závazným 
ukazatelem u financování je položka.  
Současně je předložen Střednědobý výhled rozpočtu městyse Knínice na období 2020-
2022. 
Příloha k materiálu: Rozpočet na rok 2019. Střednědobý výhled rozpočtu na období 
2020-2022. 
 
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 2019.  
6.3. ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu městyse Knínice na období  
       2020-2022. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 

ad. 7. Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice.           
 
Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice pro rok 2018 schválilo ZM dne 18. 12. 2017.  
Z důvodu pořízení nového investičního majetku předkládá ZŠ a MŠ Knínice změněný 
odpisový plán doplněný o položky – Soubor majetku pro I. stupeň a Soubor skříněk. 
Majetek byl pořízen z investičního fondu školy.  
 
Dále škola předkládá Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice pro rok 2019.  
Příloha k materiálu: Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice pro rok 2018. Odpisový plán ZŠ a 
MŠ Knínice pro rok 2018 – změna. Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice pro rok 2019.  
 
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 změnu Odpisového plánu ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové  
       organizace, pro rok 2018. 
7.3. ZM schvaluje Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace,  
       pro rok 2019. 
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Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 

ad. 8. Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti (skládka). 
 
Městys Knínice zahájil od 1. 1. 2015 na základě požadavku Jihomoravského kraje 
hospodářskou činnost týkající se oboru činnosti nakládání s odpady. 
Vzhledem k tomu, že tato hospodářská činnost od prvopočátku vykazuje záporný 
výsledek hospodaření, je sestaven tento plán nákladů a výnosů.  
Jako podklad jsou použita data z účetních výkazů za rok 2017 - 2018.  
 
Předpokládané náklady rok 2019 Předpokládané výnosy rok 2019 

Mzda správce                                    12 000,- Kč Prodej služeb – ukládání občané      40 000,- Kč 

Odpisy                                             135 300,- Kč  

Shrnutí skládky                                  40 000,- Kč  

 
Celkem                                            187 300,- Kč 

 
Celkem                                              40 000,- Kč 

 
 

 
Ztráta                                              147 300,- Kč 

 
Předpokládaná ztráta z hospodářské činnosti pro rok 2019 činí 147 300,- Kč. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
8.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
8.2. ZM schvaluje plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti městyse Knínice  
       pro rok 2019. 
                                                                
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118,  
Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 

 

ad. 9. Diskuse. 

Starosta vyzval přítomné členy zastupitelstva ke sdělení připomínek a doplnění 
k programu jednání, případně k dalším záležitostem.  
 
Hartl Miroslav – zaznamenal jsem požadavek ze strany občanů, o umístění 
analogových hodin na autobusové zastávce Městečko.  
 
Starosta informoval o protiplnění za akcie České spořitelny, které přešly na hlavního 
akcionáře. Finanční vyrovnání ve výši 929.961 Kč bylo dne 6. 12. 2018 připsáno na 
účet městyse Knínice. Městys Knínice vlastnil 700 ks akcií.   
 
Žádosti občanů o prodej pozemků:  
Vlastníci bytového domu Knínice 233 – část požadovaných pozemků neuvažuje městys 
prodat z důvodu využití pro vjezd na školní zahradu.  
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Krejčí Jana -  požadovaná část pozemku v lokalitě Dolní Podsedky neuvažuje městys 
prodat. Plocha je veřejným prostranstvím s možností budoucího využití (inženýrské sítě 
apod.).  
 
ZM bere na vědomí informace uvedené v Diskusi.  
 
 

ad. 10. Různé, dotazy a připomínky občanů.  
- 
 

ad. 11. Ukončení zasedání. 

Předběžný termín příštího zasedání ZM je plánován na 4. 2. 2019. 

Starosta městyse popřál všem hezké vánoční svátky a hodně zdraví v novém roce. 

Poděkoval za účast a v 18.24 hod. zasedání ukončil.  

 
 
 
Zapsala: Marta Korčáková     
   
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:     Tomáš Bohatec     Miroslav Přikryl č. 133 
 
 
Ověřeno dne: 19. 12. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Grénar, starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


