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U S N E S E N Í 
 

č. 19. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne  
8. 3. 2021 v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin  

___________________________________________________________________ 
 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: 
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání.  
3.1. Zprávu finančního výboru.  
4.2. Rozpočtové opatření č. 7/2020.  
7.2. Výsledek hospodářské činnosti městyse k 31. 12. 2020. 
7.a).1. Informaci k odkanalizování městyse. 
Informace uvedené v diskusi.  
 
 

Zastupitelstvo městyse určuje: 
2.2. Ověřovatele zápisu Miroslava Přikryla 133 a Bc. Miroslava Hartla.  
 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje: 
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse. 
5.2. Inventarizaci majetku, pohledávek a závazků městyse Knínice ke dni 31. 12. 2020. 
6.2. Změnu č. 1. odpisového plánu ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace, pro rok  
       2021. 
7.3. Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti městyse Knínice na rok 2021. 
 
 
 
 
 
 
 Miroslav Přikryl 133     Bc. Miroslav Hartl 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Petr Grénar, starosta 
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Předsedající:  Petr Grénar, starosta. 
Přítomni:  9 členů ZM – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. 

Kamil Filip, Pavel Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, 
Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr Ošlejšek. 

 
ad. 1. Zahájení. 

Starosta pan Petr Grénar v 18.00 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. Zpráva finančního výboru. 
4. Rozpočtové opatření č. 7/2020. 
5. Inventarizace majetku městyse Knínice na rok 2020.  
6. Změna odpisového plánu ZŠ a MŠ Knínice. 
7. Hospodářská činnost městyse Knínice.  
7.a) Malá Haná – odkanalizování obcí.  
8. Diskuse.  
9. Různé, dotazy a připomínky občanů. 
10. Ukončení zasedání.  

 
Starosta upozornil, že oproti zveřejněnému programu zasedání ZM navrhuje rozšíření 
programu o bod 7.a). Malá Haná – odkanalizování obcí. 
 
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. Kamil Filip, Pavel  
Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr  
Ošlejšek. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Za ověřovatele zápisu navrhl Miroslava Přikryla 133 a Bc. Miroslava Hartla. 
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2.2. ZM určuje ověřovatele zápisu Miroslava Přikryla 133 a Bc. Miroslava Hartla. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Kamil Filip, Pavel  
Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr  
Ošlejšek. 
Jednomyslně schváleno. 
 

Starosta určil zapisovatelku paní Martu Korčákovu. 

Starosta informoval, že materiály pro projednávání jednotlivých bodů programu ZM byly 
vloženy prostřednictvím internetových stránek městyse www.mestyskninice.cz do 
Podkladů pro zastupitelstvo. Materiály v písemné formě jsou k dispozici na jednání ZM. 

 
ad. 3. Zpráva finančního výboru.      
 
Zprávu finančního výboru přednesl předseda výboru Miroslav Přikryl 133.  
 
3.1. ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru.  

 
 
ad. 4. Rozpočtové opatření č. 7/2020.  
 
Rozpočtové opatření č.7/2020 upravuje:  

- v příjmové části dorovnání daňových příjmů na skutečnost  
- dorovnání oddílu 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky. 

 
- ve výdajové části navýšení odd. 10 – Zemědělství, lesní hospodářství,  
- odd. 22 -  Doprava 
- odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky  
- odd. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost 
- odd. 36 – Bydlení, komunální rozvoj a územní rozvoj 
- odd. 37 – Ochrana ŽP 
- odd. 43 – Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení. 

Příloha k materiálu: Rozpočtové opatření č. 7/2020. 
 
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 bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2020.  
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Kamil Filip, Pavel  
Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr  
Ošlejšek. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 

ad. 5. Inventarizace majetku městys Knínice za rok 2020. 
 
Inventura byla zahájena dne 4. 1. 2021 a ukončena dne 29. 1. 2021. Inventurní soupisy 
vyhotoveny dne 29. 1. 2021.  

http://www.mestyskninice.cz/
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Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly 
v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.  
Komise provedly inventarizaci majetku, stav pohledávek a závazků městyse Knínice ke 
dni 31. 12. 2020. 
Příloha k materiálu: Inventarizační zpráva, Souhrnný seznam majetku. 
 
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 inventarizaci majetku, pohledávek a závazků městyse Knínice  
       ke dni 31. 12. 2020. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Kamil Filip, Pavel  
Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr  
Ošlejšek. 
Jednomyslně schváleno. 
 

ad. 6. Změna odpisového plánu ZŠ a MŠ Knínice.                                   
 
Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice pro rok 2021 schválilo ZM dne 14. 12. 2020.  
Z důvodu převodu majetku na konci roku 2020 (vzduchotechnika) a technickému 
zhodnocení budovy školy, předkládá ZŠ a MŠ Knínice změněný odpisový plán. 
Příloha k materiálu: Odpisový plán ZŠ a MŠ Knínice pro rok 2021. Odpisový plán ZŠ  
a MŠ Knínice pro rok 2021 – změna č. 1.  
 
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 změnu č. 1. odpisového plánu ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové  
       organizace, pro rok 2021. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Kamil Filip, Pavel  
Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr  
Ošlejšek. 
Jednomyslně schváleno. 
 

ad. 7. Hospodářská činnosti městyse. 
 
Vyhodnocení plánu nákladů a výnosů roku 2020 
Na 12. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice dne 24. 2. 2020 schválilo ZM plán 
nákladů a výnosů hospodářské činnosti městyse Knínice pro rok 2020. 
Předpoklad hospodářského výsledku byla ztráta ve výši 107.300,- Kč. 
 
Dle výkazu zisku a ztrát k 31. 12. 2020 činila skutečná ztráta hospodářské činnosti 
134.032,80 Kč.  
V nákladech jsou uvedeny: mzda správce za uvedené období, drobný spotřební 
materiál, zpracování dokumentace Provozní řád a odpisy dlouhodobého majetku.  
Ve výnosech tržba za uložení odpadu od místních občanů, případně firem.  
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Plán náklad a výnosů na rok 2021 
 
Předpokládané náklady r. 2021 Předpokládané výnosy r. 2021 

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

Odpisy                                             135 300,- Kč  

Provozní náklady                               20 000,- Kč  

Celkem                                             167 300- Kč Celkem                                                40 000,- Kč 

 Ztráta:                                                127 300,- Kč 

 
Jako podklad jsou použita data z účetních výkazů za rok 2017-2020. 
Předpokládaná ztráta z hospodářské činnosti pro rok 2021 činí 127.300,- Kč 
Příloha k materiálu: Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2020. 
 
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 bere na vědomí výsledek hospodářské činnosti městyse k 31. 12. 2020. 
7.3. ZM schvaluje plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti městyse Knínice 
      na rok 2021. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Kamil Filip, Pavel  
Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr  
Ošlejšek. 
Jednomyslně schváleno. 
 

ad. 7.a). Malá Haná – odkanalizování obcí.   

Zastupiteli byl projednán investiční záměr odkanalizování oblasti Malé Hané, který 
zadala vypracovat Vodárenská a.s., divize Boskovice. Tenhle záměr řeší 
odkanalizování obcí Knínice, Vážany, Sudice, Šebetov, Pamětice, Vanovice, 
Drválovice, Cetkovice, Borotín, Uhřice a Světlá. Městys Knínice bude čištění vod řešit  
i nadále dle platného územního plánu z důvodu vysokých nákladů uvedených  
v předložené studii.  
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
7.a).1. ZM bere na vědomí informaci k odkanalizování městyse. 
 

 
ad. 8. Diskuse. 
 
Starosta informoval:  
Odpady – městys vyhotovil novou Přílohu k vyhlášce o odpadech, na základě nákladů 
vynaložených na likvidaci komunálních odpadů v roce 2020. Příloha bude přiložena 
k vyhlášce. Poplatek za odpady 500,-/os/rok nebude pro rok 2021 navýšen.  
 
„Aktualizace technické studie silnice I/43 v úseku mezi obcí Svitávka a záměrem dálnice 
D35 u obce Staré město". Studii vyhotovila Projekční kancelář Ossendorf s.r.o. Brno. 
Jedná se o studii, kudy by měla vést dálnice, navržená změna je kolem Chrudichrom a 
Sudic, kde by měla vést vedle tělesa dálnice níže, a původní těleso by tvořilo jakousi 
zelenou bariéru. Kolem Knínic by měla vést v původním tělese, na trase je cca 24 
konstrukcí, tzn. mostů, z nichž jen asi 6 odpovídá požadavkům, první auta by měla 
projet nejdříve v r. 2035.  
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Větrolamy - Státní pozemkový úřad zaslal informace k plánované realizaci a přípravě 
výběrového řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace na společná zařízení, 
která jsou v Plánu společných zařízení označená jako VN1-VN5 (dále jen větrolamy). 
Větrolamy byly navrženy v rámci Komplexních pozemkových úprav v katastrálním 
území Knínice u Boskovic podél střediska Agropolu a navazujících polních cest. 
Větrolamy budou sloužit jako protierozní opatření, protihluková bariéra po případné 
realizaci rychlostní silnice R43 a jako izolační zeleň, oddělující objekt zemědělské 
výroby od intravilánu obce. Větrolamy jsou navrženy o šířce cca 15 m. Součástí 
projektové dokumentace bude i tříletá následná péče. Po vybudování větrolamů budou 
předány městysi Knínice. Realizace na podzim 2021, předpokladaná investice 5 mil. Kč.  
 
Sčítání lidu 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost 
sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v  mobilní 
aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit 
a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť 
kontaktních míst. Tuto část Sčítání 2021 zajišťují z velké části partneři z České pošty, s. 
p. Distribuce a sběr listinných formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité 
epidemické situaci. Činnost sčítacích komisařů i kontaktních míst bude v součinnosti 
ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému omezení fyzických kontaktů 
mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodržení aktuálních hygienických opatření. 
Více na stránkách obce a ve zpravodaji.  
 
Dopis hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha - informoval starosty o 
proočkování populace proti koronaviru. Cílem Jihomoravského kraje, je proočkovat do 
srpna asi 70% populace ve 4 pilířích.   
 
Žádost o koupi části pozemku p.č. 4605 v lokalitě K Šebetovu – žadatelé manželé Š. 
Pozemek sousedí se stavebním pozemkem p.č. 4599, Způsob využití dle katastru 
nemovitosti je ostatní komunikace. Tato komunikace musí zůstat v současné šířce 
z důvodu vedení inženýrských sítí a plánované budoucí komunikace spojující obce 
Knínice a Šebetov (dle návrhu v rámci Komplexních pozemkových úprav k.ú. Knínice u 
Boskovic). Žádost bude zamítnuta.  
 
Ing. Kamil Filip – doporučuji nahlédnout do Plánu společných zařízení, jaké množství 
větrolamů a v jaké šíří jsou navrženy u plánované dálnice D43 k jejímu odhlučnění. 

- Nové veřejné osvětlení u cesty směrem Padělky - Horní Podsedky. V zápise 
stavební komise je uvedeno, že bude VO umístěno v roce 2020 až 2021. 
V rekapitulaci staveb pro rok 2021 ze dne 3. 3. 2021 tato akce chybí.  
Doporučuji provedení nového osvětlení v termínu do 30. 9. 2021.   

Starosta – řeší se v jednom projektu s ostatními lokalitami, plánovanými k doplnění 
světel. Z důvodu koronavirových omezení se tato akce prodloužila.  
Miroslav Přikryl 118 – úprava veřejného osvětlení v Knínicích je řešena jako jeden 
celek pro obec, na jedno stavební povolení a jednu žádost o dotaci. V lokalitě Padělky 
se dopřesňovala záležitost nové místní komunikace, svítidla nesmí tvořit překážku pro 
další plány v dané lokalitě. Půjde-li vše dobře, je možné realizovat akci na podzim 2021.  
Mgr. Petr Ošlejšek – členové zastupitelstva již dříve odsouhlasili, že se úpravy 
veřejného osvětlení budou řešit anblok, tzn. společně na jedno povolení.  
 
 
ZM bere na vědomí informace uvedené v diskusi.  
 

 
 



7 

ad. 9. Různé, dotazy a připomínky občanů.  
 
Pavel Pecha – jak pokračuje záměr využití budovy bývalé MŠ a Agrospolu?  
Starosta – budova MŠ je na prodej, zatím nemáme zájemce o koupi. V budově 106 
bývalého Agrospolu se momentálně dokončuje projektová dokumentace stávajícího 
stavu.  
Pavel Lajšner – probíhá digitalizace stávajícího stavu, na základě toho následně 
projedná zastupitelstvo budoucí možné využití budovy.  
 
 

ad. 10. Ukončení zasedání. 

O termín příštího zasedání zastupitelstva bude starosta včas informovat, bude závislé 
na výsledcích dotací, které by měly být známy v dubnu.  
Starosta poděkoval za účast a v 18.35 hod. zasedání ukončil.  

 
 
 
 
Zapsala: Marta Korčáková     
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:     Miroslav Přikryl 133   Bc. Miroslav Hartl 
 
Ověřeno dne: 10. 3. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Grénar, starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


