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U S N E S E N Í 
 

č. 6. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne  
13. 5. 2019 v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin  

___________________________________________________________________ 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: 
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání.  
10.1. Informace uvedené v diskusi.  
 
Zastupitelstvo městyse určuje: 
2.2.   Ověřovatele zápisu Mgr. Petra Ošlejška a Pavla Lajšnera. 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje: 
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse. 
3.2. Účetní závěrku městyse Knínice za rok 2018. 
3.3. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace za rok 2018. 
4.2. Závěrečný účet městyse Knínice za rok 2018 bez výhrad. 
5.2. Rozpočtové opatření č. 2/2019. 
6.2. Znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
       č. 1030051299/001 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České  
       Budějovice, na pozemku p.č.  4819/1 a 4836 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
7.2. Záměr prodeje pozemku p.č. 1387 – ostatní plocha o výměře 31 m2  a pozemku  
       p.č. st. 152 – zastavěná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Vážany u Boskovic. 
7.4. Záměr prodeje části pozemku p.č. 387/2 – trvalý travní porost o výměře cca 1300  
       m2 v k.ú. Knínice  u Boskovic. 
7.6. Záměr prodeje části pozemku p.č. 387/2 – trvalý travní porost o výměře cca 220  
       m2, a části pozemku p.č. 387/3 - trvalý travní porost o výměře cca 100 m2 v k.ú.  
       Knínice u Boskovic. 
7.8. Záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5 – ostatní plocha o výměře cca 130 m2  
       v k.ú. Knínice u Boskovic. 
7.10. Záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5 – ostatní plocha o výměře cca 50 m2  
       v k.ú. Knínice u Boskovic. 
7.12. Záměr prodeje pozemku p.č. 2888/62 – ostatní plocha o výměře 176 m2 v k.ú.  
         Knínice u Boskovic. 
7.14. Záměr prodeje pozemku p.č. 2888/63 – ostatní plocha o výměře 110 m2 v k.ú.  
         Knínice u Boskovic. 
7.16. Záměr prodeje pozemku p.č. 2888/64 – ostatní plocha o výměře 4 m2 v k.ú.  
         Knínice u Boskovic. 
8.2. Koupi pozemku p.č. 5162 – ostatní plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Knínice  
       u Boskovic, za celkovou kupní cenu 850,- Kč bez DPH, do vlastnictví městyse  
       Knínice. Prodávající M. Š. 
8.3. Návrh Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 5162 – ostatní plocha o výměře 17  
       m2 v k.ú. Knínice u Boskovic s prodávajícím M. Š.   
9.2. Nařízení městyse Knínice č. 1/2019, kterým se stanoví zákaz pochůzkového  
       a podomního prodeje. 
 
Zastupitelstvo městyse ukládá: 
6.3. Uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1030051299/001 s E.ON  
       Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 

 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 5. 2019. 
7.17. Ukládá zveřejnit projednané záměry prodeje pozemků p.č. 1387, st. 152, 2888/62,  
       2888/63, 2888/64 a částí pozemků p.č. 387/2, 387/3 a 135/5. 
8.4. Ukládá uzavřít Kupní smlouvu s prodávajícím M. Š., dle předloženého návrhu. 

 Zodpovídá: ÚM. Termín: 30. 6. 2019. 
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Mgr. Petr Ošlejšek         Pavel Lajšner 

 
 
 
                                                  Petr Grénar, starosta 
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Předsedající:  Petr Grénar, starosta. 
Přítomni:  7 členů ZM – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. 

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

Omluveni:  Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 133. 
 
ad. 1. Zahájení. 

Starosta pan Petr Grénar v 18.07 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. Účetní závěrka městyse Knínice a ZŠ a MŠ Knínice za rok 2018. 
4. Závěrečný účet městyse Knínice za rok 2018. 
5. Rozpočtové opatření č. 2/2019. 
6. Smlouva o zřízení věcného břemene.  
7. Záměr prodeje pozemků.  
8. Koupě pozemku.  
9. Nařízení městyse Knínice č. 1/2019.  
10. Diskuse.  
11. Různé, dotazy a připomínky občanů. 
12. 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,  
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Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Za ověřovatele zápisu navrhl Mgr. Petra Ošlejška a Pavla Lajšnera. 
 
2.2. ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Petra Ošlejška a Pavla Lajšnera.   
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118. 
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. Účetní závěrka městyse Knínice a účetní závěrka ZŠ a MŠ 

Knínice, příspěvkové organizace, za rok 2018.            
 
V souvislosti se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
schvaluje zastupitelstvo městyse účetní závěrku městyse Knínice a účetní závěrku ZŠ a 
MŠ Knínice, příspěvkové organizace.  
Obě účetní závěrky jsou sestaveny za rok 2018. 
Příloha k materiálu: Účetní závěrka městyse Knínice za rok 2018. Účetní závěrka ZŠ  
a MŠ Knínice, příspěvkové organizace za rok 2018. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
Miroslav Hartl - líbí se mi detailně rozepsané částky dotací poskytnutých městysem.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
3.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
3.2. ZM schvaluje účetní závěrku městyse Knínice za rok 2018. 
3.3. ZM schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace za rok  
       2018. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118. 
Jednomyslně schváleno. 
 
ad. 4. Závěrečný účet městyse Knínice za rok 2018.            
 
Po skončení kalendářního roku se dle zákona č. 250/2000 Sb., ust. § 17, údaje 
o ročním hospodaření územně samosprávního celku zpracovávají do Závěrečného 
účtu. Přílohou Závěrečného účtu je mimo jiné i Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření. Přezkoumání hospodaření za rok 2018 bylo provedeno společností 
AUDIT DANĚ, s r.o., Brno ve dnech 11. 4. – 26. 4. 2019.  
Při přezkoumání hospodaření městyse Knínice za rok 2018 nebyly zjištěny žádné chyby 
a nedostatky.  
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Příloha k materiálu: Závěrečný účet za rok 2018, Zpráva o výsledku přezkoumáni 
hospodaření. 
 
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 Závěrečný účet městyse Knínice za rok 2018 bez výhrad. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118. 
Jednomyslně schváleno. 
 

ad. 5. Rozpočtové opatření č. 2/2019.     
 
Rozpočtové opatření č. 2/2019 upravuje:  

- v příjmové i výdajové části dorovnání výše vypočtené daně z příjmu právnických 
osob za obec za rok 2018 na skutečně podané přiznání. 

Příloha k materiálu: Rozpočtové opatření č. 2/2019. 
 
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 rozpočtové opatření č. 2/2019. 
                                                                
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 
ad. 6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro 

E.ON Distribuce, a.s.                              
 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030051299/001 předkládá 
E.ON Distribuce, a.s. Jedná se o zřízení věcného břemene v podobě distribuční 
soustavy kabelového vedení NN v rámci realizované stavby „Knínice, kabel NN, 
Martinek“, na pozemku městyse p.č. 4819/1 a 4836 v k.ú. Knínice u Boskovic. Věcné 
břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 2.600,- Kč bez DPH.  
Příloha k materiálu: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
1030051299/001. 
 
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 znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
       č. 1030051299/001 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České  
       Budějovice, na pozemku p.č.  4819/1 a 4836 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
6.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1030051299/001  
       s E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 

Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 5. 2019. 
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Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118. 
Jednomyslně schváleno. 
 
ad. 7. Záměr prodeje pozemků v majetku městyse Knínice. 
 
Schválení daného materiálu je dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb. v kompetenci ZM.  
 
Záměr prodeje pozemku p.č. 1387 – ostatní plocha o výměře 31 m2 a pozemku p.č. st. 
152 – zastavěná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Vážany u Boskovic. Pozemky užívá 
žadatelka historicky jako součást svého rodinného domu.  
Žadatelka K. G.   
Příloha k materiálu: Katastrální mapa.  
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 záměr prodeje pozemku p.č. 1387 – ostatní plocha o výměře  
       31 m2  a pozemku p.č. st. 152 – zastavěná plocha o výměře 24 m2 v k.ú.  
       Vážany u Boskovic. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Záměr prodeje části pozemku p.č. 387/2 – trvalý travní porost o výměře cca 1300 m2 

v k.ú. Knínice u Boskovic. Žadatelé pozemek využívají jako oplocenou zahradu u svého 
rodinného domu. Pozemek mají v dlouhodobém pronájmu. Přesná výměra bude 
stanovena novým geometrickým zaměřením. 
Žadatelé V. a J. B. 
Příloha k materiálu: Katastrální mapa.  
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
7.3. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
7.4. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 387/2 – trvalý travní porost o  
       výměře cca 1300 m2 v k.ú. Knínice  u Boskovic. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Záměr prodeje části pozemku p.č. 387/2 – trvalý travní porost o výměře cca 220 m2, a 
části pozemku p.č. 387/3 - trvalý travní porost o výměře cca 100 m2 v k.ú. Knínice u 
Boskovic. Žadatelé pozemek využívají jako oplocenou zahradu u rodinného domu a pro 
sklad dřeva. Pozemek mají v dlouhodobém pronájmu. Přesná výměra bude stanovena 
novým geometrickým zaměřením. 
Žadatelé J. a J. H. 
Příloha k materiálu: Katastrální mapa.  
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 



6 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
7.5. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
7.6. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 387/2 – trvalý travní porost o  
       výměře cca 220 m2, a části pozemku p.č. 387/3 - trvalý travní porost o výměře  
       cca 100 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5 – ostatní plocha o výměře cca 130 m2 v k.ú. 
Knínice u Boskovic. Plocha bude využita jako součást pozemku p.č. 135/10 a st. 165/2 
ve vlastnictví žadatelky. Přesná výměra bude stanovena novým geometrickým 
zaměřením. Při realizaci prodeje daného pozemku bude v kupní smlouvě zaevidováno 
věcné břemeno vedení veřejné kanalizace, která se na pozemku nachází.  
Žadatelka V. V. 
Příloha k materiálu: Katastrální mapa.  
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
7.7. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
7.8. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5 – ostatní plocha o  
       výměře cca 130 m2 v k.ú. Knínice  u Boskovic. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5 – ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. 
Knínice u Boskovic. Plocha slouží jako součást zahrady rodinného domu ve vlastnictví 
žadatelky. Přesná výměra bude stanovena novým geometrickým zaměřením. Při 
realizaci prodeje daného pozemku bude v kupní smlouvě zaevidováno věcné břemeno 
vedení veřejné kanalizace, která se na pozemku nachází.  
Žadatelka J. S.  
Příloha k materiálu: Katastrální mapa.  
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
7.9. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
7.10. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5 – ostatní plocha o  
       výměře cca 50 m2 v k.ú. Knínice  u Boskovic. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Záměr prodeje pozemku p.č. 2888/62 – ostatní plocha o výměře 176 m2 v k.ú. Knínice u 
Boskovic. Pozemek byl Geometrickým plánem č. 722-805/2019 oddělen od pozemku 
p.č. 2888/5.  
Kupující P. a V. Š.   
Záměrem Městyse Knínice je současné provedení odkupu pozemku p.č. 342/7 o 
výměře 103 m2 z majetku manželů Š. do majetku městyse. 
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Příloha k materiálu: Geometrický plán.  
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
7.11. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
7.12. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2888/62 – ostatní plocha o výměře  
        176 m2 v k.ú. Knínice  u Boskovic. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Záměr prodeje pozemku p.č. 2888/63 – ostatní plocha o výměře 110 m2 v k.ú. Knínice u 
Boskovic. Pozemek byl Geometrickým plánem č. 722-805/2019 oddělen od pozemku 
p.č. 2888/5.  
Kupující T. a M. V.  
Záměrem Městyse Knínice je současné provedení odkupu pozemku p.č. 346/10 o 
výměře 13 m2 z majetku manželů V. do majetku městyse. 
Příloha k materiálu: Geometrický plán.  
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
7.13. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
7.14. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2888/63 – ostatní plocha o výměře  
        110 m2 v k.ú. Knínice  u Boskovic. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Záměr prodeje pozemku p.č. 2888/64 – ostatní plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Knínice u 
Boskovic. Prodej pozemku z důvodu majetkového vypořádání pro místní komunikaci 
v lokalitě Dolní Trávníky. Pozemek byl Geometrickým plánem č. 722-805/2019 oddělen 
od pozemku p.č. 2888/57.  
Kupující M. a B. P.  
Záměrem Městyse Knínice je současné provedení odkupu pozemku p.č. 4806/2 o 
výměře 5 m2 z majetku manželů P. do majetku městyse. 
Příloha k materiálu: Geometrický plán.  
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
7.15. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
7.16. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 2888/64 – ostatní plocha o výměře  
         4 m2 v k.ú. Knínice  u Boskovic. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Prodej pozemků se uskuteční za cenu v místě a čase obvyklou.   
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
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7.17. ZM ukládá zveřejnit projednané záměry prodeje pozemků p.č. 1387, st. 152,  
         2888/62, 2888/63, 2888/64 a částí pozemků p.č. 387/2, 387/3 a 135/5. 
 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Záměr prodeje pozemků bude zveřejněn na úředních deskách Úřadu městyse. 
 
 
ad. 8. Koupě pozemku do vlastnictví městyse Knínice. 
 
Schválení materiálu je dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb. v kompetenci ZM.  
 
Koupě pozemku p.č. 5162 – ostatní plocha o výměře 17 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic v 
majetku pana M. Š. Pozemek bude městysem Knínice využit pro rozšíření stávajícího 
chodníku v lokalitě Pod Hradiskem. 
Cena pozemku 50,- Kč/m2. Celková kupní cena 850,- Kč bez DPH. 
Příloha k materiálu: Kupní smlouva, Geometrický plán.  
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 koupi pozemku p.č. 5162 – ostatní plocha o výměře 17 m2 v k.ú.  
       Knínice u Boskovic, za celkovou kupní cenu 850,- Kč bez DPH, do vlastnictví  
       městyse Knínice. Prodávající M. Š. 
8.3. ZM schvaluje návrh Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 5162 – ostatní  
       plocha o výměře 17 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic s prodávajícím M. Š.  
8.4. ZM ukládá uzavřít Kupní smlouvu s prodávajícím M. Š., dle předloženého  
       návrhu. 

 Zodpovídá: ÚM. Termín: 30. 6. 2019. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118. 
Jednomyslně schváleno. 
 
ad. 9. Nařízení městyse Knínice č. 1/2019, kterým se stanoví zákaz 

pochůzkového a podomního prodeje. 
 
Nařízení městyse Knínice č. 1/2019 stanovuje zákaz pochůzkového prodeje zboží a 
poskytování služeb a podomní prodej zboží a služeb.  
Nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení (vyvěšení na úřední desku).  
Příloha materiálu: Nařízení městyse Knínice č. 1/2019. 
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 Nařízení městyse Knínice č. 1/2019, kterým se stanoví zákaz  
       pochůzkového a podomního prodeje. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
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Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 
ad. 10. Diskuse. 

Starosta vyzval přítomné členy zastupitelstva ke sdělení připomínek a doplnění 
k programu jednání, případně k dalším záležitostem.  
Ze strany zastupitelů nebyly.  
 
Starosta informoval: 
MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o. – se souhlasem všech členů ZM zajistila 
zprostředkování nákupu zemního plynu na komoditní burze na období 2020-2021. 
 
Žádost o směnu pozemků – manželé Šimkovi – směna pozemku bude zamítnutá 
z důvodu, že na požadovaném pozemku vede větší množství inženýrských sítí 
(vodovod, kanalizace, plyn, telekomunikace). 
 
Žádost o koupi částí pozemků p.č. 387/7 a 324 - Veronika Petrová – pozemek sousedí 
s garáží p. Petrové a p. Šmétky. Žádost bude zamítnutá z důvodu, že je přes daný 
pozemek zajištěn přístup na pozemky ve vlastnictví městyse (školní zahradu). 
  
Ve čtvrtek 9. 5. 2018 proběhlo v zasedací místnosti Úřadu městyse Knínice otvírání 
obálek k výběrovému řízení na projekt Vybavení odborných učeben ZŠ Knínice. 
Starosta informoval všechny přítomné o průběhu výběrového řízení, o firmách, které 
byly osloveny k předložení cenové nabídky a následně o přijatých cenových nabídkách. 
V současné době probíhá lhůta k doplnění nabídek. Administraci výběrového řízení 
zajišťuje pro městys Knínice společnost AUTHORIA s.r.o. Jihlava.  
 
 
10.1. ZM bere na vědomí informace uvedené v diskusi.  
 
 
ad. 11. Různé, dotazy a připomínky občanů.  
 
B. J. – z jakého důvodu se bude provádět čištění potoka Semíč? 
Starosta – povodňová komise složená se zástupců Městského úřadu Boskovice a 
Povodí Moravy, vyčištění vodního toku od sedimentu doporučila. Kontrolní prohlídka 
byla provedena dne 11. 4. 2019. Špatná situace je hlavně v lokalitě Dolní Trávníky, kde 
může při větším dešti dojít k záplavě. Zarostlé jsou také kanalizační výusti z rodinných 
domů. Vytěžení sedimentu provede Povodí Moravy na vlastní náklady.  
 
ad. 12. Ukončení zasedání. 

Předběžný termín příštího zasedání ZM je plánován na pondělí 24. 6. 2019 v 18 hodin. 
Pracovní schůzka členů zastupitelstva se uskuteční dne 17. 6. 2019 v 18 hodin. 
Starosta poděkoval za účast a v 18.41 hod. zasedání ukončil.  
 
Zapsala: Marta Korčáková     
   
Ověřovatelé zápisu:     Mgr. Petr Ošlejšek  Pavel Lajšner 
 
Ověřeno dne:  
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Petr Grénar, starosta 
 


