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U S N E S E N Í 
 

č. 7. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne  
24. 6. 2019 v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin  

___________________________________________________________________ 
 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: 
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání.  
8.1. Informace uvedené v diskusi.  
 
Zastupitelstvo městyse určuje: 
2.2. Ověřovatele zápisu Bc. Miroslava Hartla a Ing. Stanislava Horáka.  
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje: 
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse. 
3.2. Rozpočtové opatření č. 3/2019. 
4.2. Znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030052953/001  
       pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku  
       p.č.  4613 a 5037 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
5.2. Záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5 – ostatní plocha o výměře cca 150 m2  
       v k.ú. Knínice  u Boskovic. 
6.2. Prodej pozemku p.č. 1387 – ostatní plocha o výměře 31 m2 a pozemku p.č. st. 152  
       – zastavená plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Vážany u Boskovic, za cenu 2.750,- Kč  
       bez DPH. Kupující K. G. 
6.3. Prodej pozemku p.č. 2888/62 – ostatní plocha o výměře 176 m2 v k.ú. Knínice  
       u Boskovic, za cenu 8.800,- Kč bez DPH. Kupující manželé Ś.  
6.4. Prodej pozemku p.č. 2888/63 – ostatní plocha o výměře 110 m2 v k.ú. Knínice  
       u Boskovic, za cenu 5.500,- Kč bez DPH. Kupující manželé V. 
6.5. Prodej pozemku p.č. 2888/64 – ostatní plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Knínice  
       u Boskovic, za cenu 200,- Kč bez DPH. Kupující manželé P. 
7.2. Koupi pozemku p.č. 342/7 – travní porost o výměře 103 m2, v k.ú. Knínice  
       u Boskovic, za kupní cenu 5.150,- Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice.  
       Prodávající manželé Š. 
7.3. Koupi pozemku p.č. 346/10 – travní porost o výměře 13 m2, v k.ú. Knínice  
       u Boskovic, za kupní cenu 650,- Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice.  
       Prodávající manželé V. 
7.4. Koupi pozemku p.č. 4807/2 – travní porost o výměře 10 m2, v k.ú. Knínice  
       u Boskovic, za kupní cenu 500,- Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice.  
       Prodávající Z. N. 
7.5. Koupi pozemku p.č. 4806/2 – travní porost o výměře 5 m2, v k.ú. Knínice  
       u Boskovic, za kupní cenu 250,- Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice.  
       Prodávající manželé P. 
7.6. Koupi pozemku p.č. 2888/65 – ostatní plocha o výměře 4 m2, v k.ú. Knínice  
       u Boskovic, za kupní cenu 200,- Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice.  
       Prodávající D. V. 
7.7. Koupi pozemku p.č. 2888/66 – ostatní plocha o výměře 60 m2, v k.ú. Knínice  
       u Boskovic, za kupní cenu 3.000,- Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice.  
       Prodávající manželé J. 
7.8. Koupi pozemku p.č. 2888/67 – ostatní plocha o výměře 149 m2 a pozemku p.č.  
      140/3 – zahrada o výměře 9 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za celkovou kupní cenu       
       7.900,- Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající manželé Š. 
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Zastupitelstvo městyse ukládá: 
4.3. Uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1030052953/001 s E.ON  
       Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice.  
       Zodpovídá: starosta.  Termín: 31. 7. 2019. 
5.3. Zveřejnit projednaný záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5. 
6.6. Uzavřít smlouvy na prodej pozemků s kupujícími K. G., manželi Š., manželi V.  
       a manželi P.  
7.9. Uzavřít Kupní smlouvu s prodávajícími manželi Š., manželi V., Z. N., manželi P.  
       D. V., manželi J. a manželi Š.  

 Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 8. 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Miroslav Hartl         Ing. Stanislav Horák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  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, Miroslav Přikryl 
č. 118, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 133. 

 
ad. 1. Zahájení. 

Starosta pan Petr Grénar v 18.06 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. 3/2019. 
4. Smlouva o zřízení věcného břemene.  
5. Záměr prodeje pozemku.  
6. Prodej pozemků.  
7. Koupě pozemků.  
8. Diskuse.  
9. Různé, dotazy a připomínky občanů. 
10. 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, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133,  
Pavel Pecha. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Za ověřovatele zápisu navrhl Bc. Miroslava Hartla a Ing. Stanislava Horáka. 
 
2.2. ZM určuje ověřovatele zápisu Bc. Miroslava Hartla a Ing. Stanislava Horáka.   
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133,  
Pavel Pecha. 
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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. Rozpočtové opatření č. 3/2019. 
 
Rozpočtové opatření č. 3/2019 upravuje:  

- v příjmové i výdajové části příjem dotace na volby do Evropského parlamentu 
konané ve dnech 24. - 25. 5. 2019, 

- v příjmové části navýšení odd. 10 – Pěstební činnost, 
- v příjmové části převod pokladny z hospodářské činnosti do hlavní pokladny, ve 

výdajové části navýšení odd. 37 – Ochrana ŽP, 
- v příjmové části příjem dotace na sběrný dvůr (investiční a neinvestiční část), ve 

výdajové části navýšení odd. 37 – Ochrana ŽP, 
- ve výdajové části navýšení odd. 63 – Finanční operace.  

Příloha k materiálu: Rozpočtové opatření č. 3/2019. 
 
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. 3/2019. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133,  
Pavel Pecha. 
Jednomyslně schváleno. 

 
ad. 4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro 

E.ON Distribuce, a.s.                              
 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030052953/001 předkládá 
E.ON Distribuce, a.s. Jedná se o zřízení věcného břemene v podobě distribuční 
soustavy kabelové smyčky NN v rámci realizované stavby „Knínice, kab.smyčka NN, 
Grulich“, na pozemku městyse p.č. 4613 a 5037 v k.ú. Knínice u Boskovic. Věcné 
břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.200,- Kč bez DPH.  
Příloha k materiálu: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
1030052953/001. 
 
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 znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
       č. 1030052953/001 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České  

http://www.mestyskninice.cz/
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       Budějovice, na pozemku p.č.  4613 a 5037 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
4.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1030052953/001  
       s E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 

Zodpovídá: starosta.  Termín: 31. 7. 2019. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133,  
Pavel Pecha. 
Jednomyslně schváleno. 

 

ad. 5. Záměr prodeje pozemku v majetku městyse Knínice. 
 
Záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5 – ostatní plocha o výměře cca 150 m2 v k.ú. 
Knínice u Boskovic. Plocha bude využita jako součást pozemku p.č. st. 167/3 ve 
vlastnictví žadatele. Přesná výměra bude stanovena novým geometrickým zaměřením. 
Při realizaci prodeje daného pozemku bude v kupní smlouvě zaevidována případná 
věcná břemena vedení inženýrských sítí.  
Žadatel J. E. 
Prodej pozemku bude uskutečněn za cenu v místě a čase obvyklou.   
Příloha: Katastrální mapa.  
Schválení daného materiálu je dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb. v kompetenci ZM.  
 
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 záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5 – ostatní plocha o  
       výměře cca 150 m2 v k.ú. Knínice  u Boskovic. 
5.3. ZM ukládá zveřejnit projednaný záměr prodeje části pozemku p.č. 135/5. 
                                                                 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133,  
Pavel Pecha. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 

ad. 6. Prodej pozemků ve vlastnictví městyse Knínice. 
 
Prodej pozemku p.č. 1387 – ostatní plocha o výměře 31 m2 a pozemku p.č. st. 152 – 
zastavená plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Vážany u Boskovic.  
Kupující K. G.   
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 2.750,- Kč 
bez DPH.  
 
Prodej 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 manželé Š.  
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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 8.800,- Kč 
bez DPH. 
 
Prodej 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 manželé V.   
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 5.500,- Kč 
bez DPH. 
 
Prodej pozemku p.č. 2888/64 – ostatní plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
Pozemek byl Geometrickým plánem č. 722-805/2019 oddělen od pozemku p.č. 
2888/57.  
Kupující manželé P.  
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 200,- Kč bez 
DPH. 
 
Ceny pozemků jsou stanoveny ve výši 50,- Kč/m2 z důvodu nutnosti vyřešení 
majetkových vztahů k místní komunikaci v lokalitě Dolní Trávníky a po vzájemné 
dohodě a souhlasu všech zúčastněných. Místní komunikaci plánuje městys Knínice 
v roce 2020 kompletně rekonstruovat, včetně nového uložení inženýrských sítí.  
Přílohy: Katastrální mapa. Geometrický plán. 
 
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 prodej pozemku p.č. 1387 – ostatní plocha o výměře 31 m2 a  
       pozemku p.č. st. 152 – zastavená plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Vážany u  
       Boskovic, za cenu 2.750,- Kč bez DPH. Kupující K. G.    
6.3. ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2888/62 – ostatní plocha o výměře 176 m2  

          v k.ú. Knínice u Boskovic, za cenu 8.800,- Kč bez DPH. Kupující manželé Š. 
6.4. ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2888/63 – ostatní plocha o výměře 110 m2  

          v k.ú. Knínice u Boskovic, za cenu 5.500,- Kč bez DPH. Kupující manželé V.  
6.5. ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2888/64 – ostatní plocha o výměře 4 m2  

          v k.ú. Knínice u Boskovic, za cenu 200,- Kč bez DPH. Kupující manželé P.  
6.6. ZM ukládá uzavřít smlouvy na prodej pozemků s kupujícími K. G., manželi Š,  
       manželi V. a manželi P.  

Zodpovídá: ÚM.       Termín: 31. 8. 2019. 
                                                     
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133,  
Pavel Pecha. 
Jednomyslně schváleno. 



7 

 

ad. 7. Koupě pozemků do vlastnictví městyse Knínice. 
 
Koupě pozemku p.č. 342/7 – travní porost o výměře 103 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic v 
majetku manžel Š. Pozemek byl Geometrickým plánem č. 722-805/2019 oddělen od 
pozemku p.č. 342/2. Pozemek bude městysem Knínice využit jako součást místní 
komunikace.  
Cena pozemku 50,- Kč/m2. Celková kupní cena 5.150,- Kč bez DPH. 
 
Koupě pozemku p.č. 346/10 – travní porost o výměře 13 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic v 
majetku manželů V. Pozemek byl Geometrickým plánem č. 722-805/2019 oddělen od 
pozemku p.č. 346/5. Pozemek bude městysem Knínice využit jako součást místní 
komunikace.  
Cena pozemku 50,- Kč/m2. Celková kupní cena 650,- Kč bez DPH. 
 
Koupě pozemku p.č. 4807/2 – travní porost o výměře 10 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic v 
majetku Z. N. Pozemek byl Geometrickým plánem č. 722-805/2019 oddělen od 
pozemku p.č. 4807. Pozemek bude městysem Knínice využit jako součást místní 
komunikace.  
Cena pozemku 50,- Kč/m2. Celková kupní cena 500,- Kč bez DPH. 
 
Koupě pozemku p.č. 4806/2 – travní porost o výměře 5 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic v 
majetku manželů P. Pozemek byl Geometrickým plánem č. 722-805/2019 oddělen od 
pozemku p.č. 4806. Pozemek bude městysem Knínice využit jako součást místní 
komunikace.  
Cena pozemku 50,- Kč/m2. Celková kupní cena 250,- Kč bez DPH. 
 
Koupě pozemku p.č. 2888/65 – ostatní plocha o výměře 4 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic 
v majetku D. V. Pozemek byl Geometrickým plánem č. 722-805/2019 oddělen od 
pozemku p.č. 2888/58. Pozemek bude městysem Knínice využit jako součást místní 
komunikace.  
Cena pozemku 50,- Kč/m2. Celková kupní cena 200,- Kč bez DPH. 
 
Koupě pozemku p.č. 2888/66 – ostatní plocha o výměře 60 m2, v k.ú. Knínice u 
Boskovic v majetku manželů J. Pozemek byl Geometrickým plánem č. 722-805/2019 
oddělen od pozemku p.č. 2888/56. Pozemek bude městysem Knínice využit jako 
součást místní komunikace.  
Cena pozemku 50,- Kč/m2. Celková kupní cena 3.000,- Kč bez DPH. 
 
Koupě pozemku p.č. 2888/67 – ostatní plocha o výměře 149 m2 a pozemku p.č. 140/3 
– zahrada o výměře 9 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic v majetku manželů Š. Pozemky byly 
Geometrickým plánem č. 722-805/2019 odděleny od pozemku p.č. 2888/49 a 140/1. 
Pozemky budou městysem Knínice využity jako součást místní komunikace.  
Cena pozemků 50,- Kč/m2. Celková kupní cena 7.900,- Kč bez DPH. 
 
Schválení materiálu je dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb. v kompetenci ZM.  
 
Příloha k materiálu: Geometrický plán. 
 
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 koupi pozemku p.č. 342/7 – travní porost o výměře 103 m2,  
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       v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní cenu 5.150,- Kč bez DPH, do vlastnictví  
       městyse Knínice. Prodávající manželé Š. 
7.3. ZM schvaluje koupi pozemku p.č. 346/10 – travní porost o výměře 13 m2,  
       v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní cenu 650,- Kč bez DPH, do vlastnictví  
       městyse Knínice. Prodávající manželé V. 
7.4. ZM schvaluje koupi pozemku p.č. 4807/2 – travní porost o výměře 10 m2,  
       v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní cenu 500,- Kč bez DPH, do vlastnictví  
       městyse Knínice. Prodávající Z. N.  
7.5. ZM schvaluje koupi pozemku p.č. 4806/2 – travní porost o výměře 5 m2, v k.ú.  
       Knínice u Boskovic, za kupní cenu 250,- Kč bez DPH, do vlastnictví městyse  
       Knínice. Prodávající manželé P. 
7.6. ZM schvaluje koupi pozemku p.č. 2888/65 – ostatní plocha o výměře 4 m2,  
       v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní cenu 200,- Kč bez DPH, do vlastnictví  
       městyse Knínice. Prodávající D. V. 
7.7. ZM schvaluje koupi pozemku p.č. 2888/66 – ostatní plocha o výměře 60 m2,  
       v k.ú. Knínice u Boskovic, za kupní cenu 3.000,- Kč bez DPH, do vlastnictví  
       městyse Knínice. Prodávající manželé J. 
7.8. ZM schvaluje koupi pozemku p.č. 2888/67 – ostatní plocha o výměře 149 m2 a  
       pozemku p.č. 140/3 – zahrada o výměře 9 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za  
       celkovou kupní cenu 7.900,- Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice.  
       Prodávající manželé Š. 
7.9. ZM ukládá uzavřít Kupní smlouvu s prodávajícími manželi Š., Z. N., manželi  
       V., manželi P., D. V., manželi J. a manželi Š. 

 Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 8. 2019. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Stanislav Horák,  
Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133,  
Pavel Pecha. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 

ad. 8. Diskuse. 

Starosta – v uplynulých dnech byly ve škole zahájeny práce na projektu Vybavení 
odborných učeben ZŠ a MŠ Knínice. Práce budou dokončeny v polovině srpna, aby se 
vše stihlo do nového školního roku.   
 
Lokalita U Nádraží – ve středu 19. června proběhlo otvírání obálek výběrového řízení 
na výstavbu nové komunikace a inženýrských sítí pro 8 rodinných domů. V rámci 
výběrového řízení byly osloveny 4 firmy k podání nabídky. Nabídky doručily 3 firmy. 
Nejnižší nabídkovou cenu podala společnost KORA - VODOSTAVING Kunštát.  
 
O. M. – požadavek na odkup části pozemku p.č. 4600 o výměře cca 10 m2, k zajištění 
příjezdu na pozemek ve vlastnictví pana M. Celý pozemek p.č. 4600 je městysem nyní 
využíván pro skládkování kůrovcového dřeva. V září bude využit jako parkoviště pro 
motorová vozidla v době konání závodů horských kol. Proto městys nesouhlasí 
s převodem navrhované části pozemku. Pan M. může na hranici svého pozemku zřídit 
branku a část obecního pozemku p.č. 4600 využívat pro vjezd. 
  
Městys Knínice obdržel prostřednictvím Svazku obcí Boskovicko dotaci na ozvučení 
kulturního domu. Požadavek na pořízení nové aparatury byl konzultován s vybraným 
dodavatelem. Nová aparatura bude kompatibilní s naší přenosnou aparaturou. Na 
začátku prázdnin proběhne instalace.  
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Na pracovním jednání došlo k dohodě mezi členy zastupitelstva, ve věci výpovědi 
smlouvy se společností SUEZ na provádění odvozu a odstraňování komunálních 
odpadů. Nově bude uzavřena smlouva s Technickými službami Malá Haná. V okolních 
obcích již Technické služby zajišťují svozy. V rámci Dobrovolného svazku obcí 
Technické služby Malá Haná je možnost dodávky nádob na tříděné odpady do každé 
domácnosti městyse z dotačního titulu.  
 
Ing. Stanislav Horák – bude zajištěn technický dozor při stavbě komunikace a inž. sítí v 
lokalitě U Nádraží? 
Starosta – technický dozor bude zajištěn. Osobu určíme v nejbližších dnech.  
 
8.1. ZM bere na vědomí informace uvedené v diskusi.  
 
 

ad. 9. Různé, dotazy a připomínky občanů.  
 
- 
 

ad. 10. Ukončení zasedání. 

Předběžný termín příštího zasedání ZM je plánován na pondělí 16. 9. 2019 v 18 hodin. 

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

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

 
 
Zapsala: Marta Korčáková     
 
 
 
   
Ověřovatelé zápisu:     Bc. Miroslav Hartl  Ing. Stanislav Horák 
 
 
Ověřeno dne: 26. 6. 2019 
 
 
 
 

Petr Grénar, starosta 
 
 
 


