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U S N E S E N Í 
 

č. 9. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne  
16. 9. 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. 4/2019. 
4.2. Výsledek hospodářské činnosti městyse k 30. 6. 2019. 
 
 
Zastupitelstvo městyse určuje: 
2.2. Ověřovatele zápisu Miroslava Přikryla, 133 a Tomáše Bohatce.  
 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje: 
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse. 
5.2. Znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030051222/001  
       pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na pozemku  
       p.č.  4802 a 4819/1 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
6.2. Záměr prodeje části pozemku p.č. 387/3 – trvalý travní porost o výměře cca 100 m2  
       a pozemku p.č. 387/16 – ostatní plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Knínice  u Boskovic. 
7.2. Koupi pozemku p.č. 5142/3 – orná půda o výměře 12 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic,  
       za kupní cenu 600,- Kč bez DPH, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající   
       manželé F. 
7.3. Návrh Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 5142/3 – orná půda o výměře 12 m2  

           v k.ú. Knínice u Boskovic s prodávajícími manželi F.  
 
 
Zastupitelstvo městyse ukládá: 
5.3. Uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1030051222/001 s E.ON  
       Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 

 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 10. 2019. 
6.3. Zveřejnit projednaný záměr prodeje pozemků p.č. 387/3 a 387/16. 
7.4. Uzavřít Kupní smlouvu s prodávajícími manželi F., dle předloženého návrhu.  
       Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 10. 2019. 

 
 

Miroslav Přikryl, 133    Tomáš Bohatec 
 
 
 
 
 
 
                                                  Petr Grénar, starosta 
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Předsedající:  Petr Grénar, starosta. 
Přítomni:  6 členů ZM – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, 

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

 
ad. 1. Zahájení. 

Starosta pan Petr Grénar v 18.04 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. 4/2019. 
4. Hospodářská činnost městyse.  
5. Smlouva o zřízení věcného břemene. 
6. Záměr prodeje pozemku. 
7. Koupě pozemku. 
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, Pavel Lajšner, Miroslav 
Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Za ověřovatele zápisu navrhl Miroslava Přikryla, 133 a Tomáše Bohatce. 
 
2.2. ZM určuje ověřovatele zápisu Miroslava Přikryla, 133 a Tomáše Bohatce.   
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel Lajšner, Miroslav 
Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133.  
Jednomyslně schváleno. 
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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. 4/2019. 
 
Rozpočtové opatření č. 4/2019 upravuje:  

- v příjmové i výdajové části příjem dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání „Šablony 
II.“ určená pro ZŠ a MŠ, obratem převedena na účet školy,  

- v příjmové části navýšení odd. 10 – Pěstební činnost. 
 

- Ve výdajové části navýšen odd. 63 – Finanční operace (z tohoto oddílu je 
hrazena DPH za prodané pozemky, uložení na skládku, prodej a těžba dřeva), 

- ve výdajové části převod hotovosti z hlavní do hospodářské pokladny, 
- ve výdajové části navýšení odd. 10 – Pěstební činnost (těžba kůrovcového 

dřeva), 
- ve výdajové části snížení odd. 37 – Ochrana ŽP.  

Příloha k materiálu: Rozpočtové opatření č. 4/2019. 
 
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. 4/2019. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel Lajšner, Miroslav 
Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133.  
Jednomyslně schváleno. 
 

 
ad. 4. Hospodářská činnost městyse. 
 
Na 3. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice dne 17. 12. 2018 byl schválen plán 
nákladů a výnosů hospodářské činnosti městyse Knínice pro rok 2019. Hospodářská 
činnost se týká nakládání s odpady na místní skládce. Předpokládaný výsledek 
hospodářské činnosti do 31. 12. 2019 je ztráta ve výši 147.300,- Kč. 
 
Dle výkazu zisku a ztrát k 30. 6. 2019 dosavadní ztráta činí 41.307,08 Kč. 
V nákladech jsou uvedeny: mzda správce za uvedené období, drobný spotřební 
materiál a zejména odpisy dlouhodobého majetku.  
Ve výnosech: tržba za uložení odpadu od místních občanů a podnikatelů.  
Příloha k materiálu: Výkaz zisku a ztrát k 30. 6. 2019. 
 
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 bere na vědomí výsledek hospodářské činnosti městyse k 30. 6. 2019. 
 

http://www.mestyskninice.cz/
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Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel Lajšner, Miroslav  
Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 

 
ad. 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro 

E.ON Distribuce, a.s.                              
 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030051222/001 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 
Hruban“, na pozemku městyse p.č. 4802 a 4819/1 v k.ú. Knínice u Boskovic. Věcné 
břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 1.800,- Kč bez DPH.  
Příloha: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030051222/001. 
 
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 znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
       č. 1030051222/001 pro E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České  
       Budějovice, na pozemku p.č.  4802 a 4819/1 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
5.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1030051222/001 ¨ 
       s E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 

 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 10. 2019. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel Lajšner, Miroslav  
Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 

ad. 6. Záměr prodeje pozemků v majetku městyse Knínice 

Záměr prodeje části pozemku p.č. 387/3 – trvalý travní porost o výměře cca 100 m2  
a pozemku p.č. 387/16 – ostatní plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
Pozemky jsou využívány jako oplocená zahrada rodinného domu ve vlastnictví 
žadatelů. Předběžným geometrickým zaměřením bylo zjištěno, že oplocení zahrady 
zasahuje do části pozemku 387/3 a do pozemku 387/16, které nebyly v předešlém 
záměru uvedeny. Přesná výměra bude stanovena novým geometrickým zaměřením.  
Žadatelé manželé B. 
Prodej pozemků bude uskutečněn za cenu v místě a čase obvyklou.   
Schválení daného materiálu je dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb. v kompetenci ZM.  
Příloha k materiálu: Situační mapa.  

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 záměr prodeje části pozemku p.č. 387/3 – trvalý travní porost  
       o výměře cca 100 m2 a pozemku p.č. 387/16 – ostatní plocha o výměře 5 m2  
       v k.ú. Knínice  u Boskovic. 
6.3. ZM ukládá zveřejnit projednaný záměr prodeje pozemků p.č. 387/3 a 387/16. 
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Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel Lajšner, Miroslav  
Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Záměr prodeje pozemků bude zveřejněn na úředních deskách Úřadu městyse Knínice. 
 
 

ad. 7. Koupě pozemku do vlastnictví městyse Knínice. 
 

Koupě pozemku p.č. 5142/3 – orná půda o výměře 12 m2, v k.ú. Knínice u Boskovic v 
majetku manželů F.. Pozemek byl Geometrickým plánem č. 705-1803/2018 oddělen od 
pozemku p.č. 5142. Pozemek bude městysem Knínice využit jako součást místní 
komunikace v lokalitě Padělky.  
Cena pozemku 50,- Kč/m2. Celková kupní cena 600,- Kč bez DPH. 
Schválení materiálu je dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb. v kompetenci ZM.  
Příloha k materiálu: Kupní smlouva. 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. 5142/3 – orná půda o výměře 12 m2, v k.ú.  
       Knínice u Boskovic, za kupní cenu 600,- Kč bez DPH, do vlastnictví městyse  
       Knínice. Prodávající manželé F.. 
7.3. ZM schvaluje návrh Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 5142/3 – orná  
       půda o výměře 12 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic s prodávajícími manželi F. 
7.4. ZM ukládá uzavřít Kupní smlouvu s prodávajícími manželi F., dle  
       předloženého návrhu.  
       Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 10. 2019. 

Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel Lajšner, Miroslav  
Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 

ad. 8. Diskuse. 

- 
 

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

ad. 10. Ukončení zasedání. 

Předběžný termín příštího zasedání ZM je plánován na pondělí 11. 11. 2019 v 18 hodin. 

Pracovní schůzka členů zastupitelstva se uskuteční dne 4. 11. 2019 v 18 hodin. 

Starosta poděkoval za účast a v 18.17 hod. zasedání ukončil.  
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Zapsala: Marta Korčáková     
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:     Miroslav Přikryl, 133   Tomáš Bohatec 
 
 
 
 
 
Ověřeno dne:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Grénar, starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


