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U S N E S E N Í 
 

č. 20. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne  
7. 6. 2021 v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin  

___________________________________________________________________ 
 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: 
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání.  
5.2. Rozpočtové opatření č. 1/2021 a 2/2021.  
Informace uvedené v diskusi.  
 
 

Zastupitelstvo městyse určuje: 
2.2. Ověřovatele zápisu Pavla Pechu a Tomáše Bohatce.  
 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje: 
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse. 
3.2. Účetní závěrku městyse Knínice za rok 2020. 
3.3. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace za rok 2020. 
4.2. Závěrečný účet městyse Knínice za rok 2020 bez výhrad. 
6.2. Koupi pozemku 4813/2 – orná půda o výměře 26 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za  
       kupní cenu 2.600,- Kč, do vlastnictví městyse Knínice. Prodávající pan J. H. 
7.2. Záměr prodeje části pozemku p.č. 91/5 o výměře cca 250 m2 a pozemku p.č. 91/6       
       zahrada o výměře 214 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
7.4. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1941/3 – ostatní plocha o výměře cca 25 m2  

           v k.ú. Knínice u Boskovic. 
7.6. Záměr prodeje části pozemku p.č. 2888/57 – ostatní plocha o výměře cca 20 m2  

           v k.ú. Knínice u Boskovic. 
7.8. Záměr prodeje pozemku p.č. 369/12 – travní porost o výměře 975 m2 v k.ú. Knínice  
       u Boskovic. 
8.5. Znění Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 4613/2 – trvalý travní porost  
       o výměre 1361 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za cenu 329.362,- Kč včetně DPH.  
       Kupující J. B. 
8.6. Znění Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 4613/3 – trvalý travní porost  
       o výměre 1360 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za cenu 329.120,- Kč včetně DPH.  
       Kupující P. G. 
9.2. Znění Smlouvy o zřízení služebnosti č. 1019/2021-SML/Hra pro Povodí Moravy,  
       s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, Brno, na pozemku p.č.  2888/34 v k.ú.  
       Knínice u Boskovic.  
10.2. Znění Smlouvy o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem, na pozemku p.č.   
         2758/1 a 2768/1 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
11.2. Znění Darovací smlouvy na převod pozemku p.č. 2768/16 o výměře 32 m2, ostatní  
         plocha – ostatní komunikace v k.ú. Knínice u Boskovic.   
12.2. Výběr nabídky na veřejnou zakázku Knínice - opravy chodníků, úsek 2 a úsek 8,  
         ve výši 909.905,49 Kč bez DPH (1.100.985,64 Kč vč. DPH), podané firmou  
         Radovan Jedlička, Knínice 108, 679 34.  
13.2. Plán rozvoje sportu městyse Knínice na období 2021-2024. 
14.2. Umístění boxu Zásilkovny u budovy pošty č.p. 275, na pozemku p.č. 2757/13  
         v k.ú. Knínice u Boskovic.  
 
 
Zastupitelstvo městyse revokuje: 
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8.2. Usnesení č. 11.12. ze dne 30. 5. 2018 pro J. B. a P. G.  
8.3. Usnesení č. 6.3. ze dne 4. 2. 2019 pro J. B.  
8.4. Usnesení č. 6.4. ze dne 4. 2. 2019 pro P. G. a Z. K.  
 
 
Zastupitelstvo městyse ukládá: 
6.3. Uzavřít Kupní smlouvu s prodávajícím panem J. H.  

 Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 6. 2021. 
7.9. Zveřejnit projednané záměry prodeje pozemků na úředních deskách Úřadu  
       městyse Knínice.  
8.7. Starostovi uzavřít Kupní smlouvy na prodej pozemků ve schváleném znění  
       s kupujícími J. B. a P. G. 

 Zodpovídá: starosta.       Termín: 30. 7. 2021. 
9.3. Uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti s  Povodím Moravy, s.p., se sídlem  
       Dřevařská 932/11, Veveří, Brno. 

 Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 6. 2021. 
10.3. Uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem, se sídlem  
        Žerotínovo nám. 449/3, Brno. 

  Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 7. 2021. 
11.3. Uzavřít Darovací smlouvu s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3,  
         601 82 Brno. 

   Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 7. 2021. 
12.3. Uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Radovanem Jedličkou, Knínice  
        108, 679 34.  

  Zodpovídá: ÚM. Termín: 30. 6. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pavel Pecha      Tomáš Bohatec 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Petr Grénar, starosta 
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Předsedající:  Petr Grénar, starosta. 
Přítomni:  8 členů ZM – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Ing. Kamil Filip, Pavel 

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

Dočasně omluven: Bc. Miroslav Hartl 

 
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. Účetní závěrka městyse Knínice a ZŠ a MŠ Knínice za rok 2020. 
4. Závěrečný účet městyse Knínice za rok 2020.  
5. Rozpočtové opatření č. 1/2021 a 2/2021. 
6. Koupě pozemku.  
7. Záměr prodeje pozemků.  
8. Prodej pozemků.  
9. Smlouva o zřízení služebnosti s Povodím Moravy.    
10. Smlouva o právu provést stavbu s JMK. 
11. Darovací smlouva s JMK.  
12. Oprava chodníků. 
13. Plán rozvoje sportu. 
14. Umístění boxu Zásilkovny.  
15. Diskuse.  
16. Různé, dotazy a připomínky občanů. 
17. 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, Ing. Kamil Filip, Pavel Lajšner, Pavel Pecha, 
Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr Ošlejšek. 
Schváleno počtem 8 hlasů.  
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Za ověřovatele zápisu navrhl Pavla Pechu a Tomáše Bohatce. 
 
2.2. ZM určuje ověřovatele zápisu Pavla Pechu a Tomáše Bohatce. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Ing. Kamil Filip, Pavel Lajšner, Pavel Pecha,  
Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr Ošlejšek. 
Schváleno počtem 8 hlasů.  
 

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. Účetní závěrka městyse Knínice a účetní závěrka ZŠ a MŠ      
          Knínice, příspěvkové organizace, za rok 2020.            
 
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 2020.  
Příloha k materiálu: Účetní závěrka městyse Knínice za rok 2020. Účetní závěrka ZŠ  
a MŠ Knínice, příspěvkové organizace za rok 2020. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
V 18.05 h. se dostavil Bc. Miroslav Hartl.  
 
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 2020. 
3.3. ZM schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Knínice, příspěvkové organizace  
       za rok 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. 4. Závěrečný účet městyse Knínice za rok 2020 
 
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 2020 bylo provedeno společností 
AUDIT DANĚ, s r.o., Brno ve dnech 17. 3. – 29. 3. 2021.  
Při přezkoumání hospodaření městyse Knínice za rok 2020 nebyly zjištěny žádné chyby 
a nedostatky.  

http://www.mestyskninice.cz/
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Příloha k materiálu: Závěrečný účet za rok 2020. 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 2020 bez výhrad. 
 
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. Rozpočtové opatření č. 1/2021 a 2/2021.  
 
Rozpočtové opatření č. 1/2021 upravuje:  

- v příjmové části narovnání daně z příjmu právnických osob městyse za r. 2020 
na výši dle skutečně podaného daňového přiznání, 

- v příjmové části převod z pokladny hospodářské činnosti do pokladny hlavní 
činnosti, 

- ve výdajové části narovnání odd. 63 – Finanční operace (dorovnání DPPO), 
- ve výdajové části navýšení odd. 37 – Ochrana ŽP. 

Rozpočtové opatření č. 2/2021 upravuje: 
- v příjmové části příspěvek ze státního rozpočtu – kompenzační bonus  

a stejnou položkou snížení pol. 1111 – Daň z příjmů FO placená plátci, 
- v příjmové části navýšení odd. 10 – Pěstební činnost, ve výdajové části stejná 

částka navýšení oddílu 10 – Pěstební činnost.   
Příloha k materiálu: Rozpočtové opatření č. 1/2021 a 2/2021. 
 
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 bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021 a 2/2021.  
 
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. 6. Koupě pozemku do vlastnictví městyse Knínice. 
 
Koupě pozemku p.č. 4813/2 – orná půda o výměře 26 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic.   
Pozemek byl Geometrickým plánem č. 784-2715/2021 oddělen od pozemku p.č. 4813 v 
majetku J. H. Pozemek se nachází v lokalitě Padělky, kde městys Knínice plánuje 
rozšíření veřejného osvětlení.  
Cena pozemku 100,- Kč/m2. Celková kupní cena 2.600,- Kč. 
Příloha k materiálu: Kupní smlouva. Geometrický plán. 
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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 koupi pozemku 4813/2 – orná půda o výměře 26 m2 v k.ú.  
       Knínice u Boskovic, za kupní cenu 2.600,- Kč, do vlastnictví městyse Knínice.  
       Prodávající J. H. 
6.3. ZM ukládá uzavřít Kupní smlouvu s prodávajícím J. H.  

 Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 6. 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. Záměr prodeje pozemků v majetku městyse Knínice. 
 
Starosta navrhl hlasovat o každém jednotlivém záměru prodeje pozemku zvlášť.  
Vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
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. 
 
Záměr prodeje části pozemku p.č. 91/5 – zahrada o výměře cca 250 m2 (celková 
výměra pozemku 475 m2) v k.ú. Knínice u Boskovic a pozemku p.č. 91/6 - zahrada  
o výměře 214 m2. Pozemek sousedí s pozemkem žadatele p.č. st. 169. Žadatel na 
pozemcích plánuje výstavbu rodinného domu.  
Přesná výměra prodávané části pozemku p.č. 91/5 bude stanovena novým 
geometrickým zaměřením, které hradí žadatel.  
Žadatel R. J. 
 
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 části pozemku p.č. 91/5 o výměře cca 250 m2  
       a pozemku p.č. 91/6 - zahrada o výměře 214 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
 
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. 
 
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1941/3 – ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k.ú. 
Knínice u Boskovic. Pozemek bude sloužit jako součást zahrady rodinného domu 
žadatelů. Přesná výměra bude stanovena novým geometrickým zaměřením, které hradí 
žadatelé.  
Žadatelé O. a S. K. 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
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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. 1941/3 – ostatní plocha  
       o výměře cca 25 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
 
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. 
 
Záměr prodeje části pozemku p.č. 4847 – vodní plocha o výměře cca 150 m2 a p.č. 
4858 – ostatní plocha o výměře cca 340 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic. Pozemky budou 
sloužit jako součást pozemků p.č. 4863 a 4844 ve vlastnictví žadatele. Přesná výměra 
bude stanovena novým geometrickým zaměřením, které hradí žadatel.  
Žadatel L. L. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Hlasování:  
Pro - 0 
Proti – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel Lajšner, Pavel  
Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr Ošlejšek. 
Zdržel se – Ing. Kamil Filip.  
Usnesení nebylo přijato.  
 
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2888/57 – ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k.ú. 
Knínice u Boskovic. Pozemek bude sloužit jako součást pozemku p.č. 4805 ve 
vlastnictví žadatelů. Přesná výměra bude stanovena novým geometrickým zaměřením, 
které hradí žadatelé.  
Žadatelé M. a B. P. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
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. 2888/57 – ostatní plocha  
       o výměře cca 20 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Kamil Filip, Pavel  
Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118. 
Proti – 0 
Zdržel se - Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 133. 
Schváleno počtem 7 hlasů. 
 
Záměr prodeje stavebního pozemku v lokalitě U Nádraží p.č. 369/12 – travní porost o 
výměře 975 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic. Pozemek je určen k výstavbě rodinného 
domu. Záměr prodeje za cenu 700,- Kč/m2 vč. DPH. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
7.7. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
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7.8. ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 369/12 – travní porost o výměře  
975  m2 v k.ú. Knínice u Boskovic. 

7.9. ZM ukládá zveřejnit projednané záměry prodeje pozemků na úředních 
       deskách Úřadu městyse Knínice.  
 
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. 
 
Prodej pozemků bude uskutečněn za cenu v místě a čase obvyklou.   
 
Příloha k materiálu: Katastrální mapy. 
 

 
ad. 8. Prodej pozemků. 
 
Prodej stavebního pozemku p.č. 4613/2 – trvalý travní porost o výměre 1361 m2 pro J. 
B. schválilo Zastupitelstvo městyse Knínice dne 30. 5. 2018. Současně zastupitelstvo 
přijalo usnesení č. 11.12., kterým bylo uloženo uzavřít s kupujícím „Smlouvu o uzavření 
budoucí kupní smlouvy“ s podmínkou do 2 let od podpisu smlouvy postavit stavbu, 
popřípadě rozestavět stavbu rodinného domu (rozestavěná stavba – budova v alespoň 
takovém stupni rozestavěnosti, že již bude patrné stavebně technické a funkční 
uspořádání prvního nadzemního podlaží). Následně uzavření „Kupní smlouvy“ 
s podmínkou zkolaudovat stavbu rodinného domu ve lhůtě do 5 let ode dne podpisu 
smlouvy s kupujícím.  
Podmínka postavit stavbu do 2 let byla smluvně sjednána až od kolaudace stavby 
nového vodovodního vedení v lokalitě U Vodojemu. 
Z důvodu čerpání hypotečního úvěru na stavbu rodinného domu a s tím související 
požadavky hypoteční banky požádal kupující o předčasný převod stavebního pozemku 
do jeho vlastnictví.  
Tuto změnu v převodu stavebního pozemku a nové znění Kupní smlouvy musí schválit 
ZM a současně revokovat usnesení č. 11.12. ze dne 30. 5. 2018 pro J. B. a usnesení č. 
6.3. ze dne 4. 2. 2019.  
 
Prodej stavebního pozemku p.č. 4613/3 – trvalý travní porost o výměre 1360 m2 pro P. 
G. schválilo Zastupitelstvo městyse se stejnou podmínkou jak je výše uvedeno u p. B. 
Usnesením č. 6.4. ze dne 4. 2. 2019 byl schválen prodej na daného pozemku na P. G. 
a Z. K. Na základě požadavku kupujících z důvodu čerpání hypotečního úvěru požádali 
o vystavení kupní smlouvy jen na P. G.  
Tuto změnu v převodu stavebního pozemku a nové znění Kupní smlouvy musí schválit 
ZM a současně revokovat usnesení č. 11.12. ze dne 30. 5. 2018 pro P. G. a usnesení č. 
6.4. ze dne 4. 2. 2019 pro P. G. a Z. K. 
Příloha k materiálu: Kupní smlouvy, katastrální mapa, Usnesení ZM ze dne 30. 5. 2018 
a ze dne 4. 2. 2019.  
              
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 revokuje usnesení č. 11.12. ze dne 30. 5. 2018 pro J. B. a P. G.  
8.3. ZM revokuje usnesení č. 6.3. ze dne 4. 2. 2019 pro J. B.  
8.4. ZM revokuje usnesení č. 6.4. ze dne 4. 2. 2019 pro P. G. a Z. K.  
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8.5. ZM schvaluje znění Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 4613/2 – trvalý  
       travní porost o výměre 1361 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za cenu 329.362,-  
       Kč včetně DPH. Kupující J. B. 
8.6. ZM schvaluje znění Kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 4613/3 – trvalý  
       travní porost o výměre 1360 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, za cenu 329.120,-  
       Kč včetně DPH. Kupující P. G. 
8.7. ZM ukládá starostovi uzavřít Kupní smlouvy na prodej pozemků ve  
       schváleném znění s kupujícími J. B. a P. G. 

 Zodpovídá: starosta.       Termín: 30. 7. 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. 9. Smlouva o zřízení služebnosti s Povodím Moravy. 
 
Smlouvu o zřízení služebnosti č. 1019/2021-SML/Hra předkládá Povodí Moravy, s.p. 
Jedná se o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 2888/34 v k.ú. Knínice u Boskovic. Přes 
daný pozemek vede chodník, který bude městys Knínice rekonstruovat. Služebnost se 
zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 5.000,- Kč bez DPH.  
Příloha k materiálu: Smlouva o zřízení služebnosti Povodí Moravy.  

 
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 znění Smlouvy o zřízení služebnosti č. 1019/2021-SML/Hra pro  
       Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, Brno, na pozemku  
       p.č.  2888/34 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
9.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti s  Povodím Moravy, s.p., se  
       sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, Brno. 

 Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 6. 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. 10. Smlouva o právu provést stavbu s JMK.                             
 
Smlouvu o právu provést stavbu předkládá Jihomoravský kraj. Jedná se o zřízení práva 
provést stavbu na pozemku p.č. 2758/1 a 2768/1 v k.ú. Knínice u Boskovic. Přes dané 
pozemky vede chodník (úsek č. 2), který bude městys Knínice rekonstruovat.  
Příloha k materiálu: Smlouva o právu provést stavbu s JMK.  

 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
10.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  



10 

10.2. ZM schvaluje znění Smlouvy o právu provést stavbu s Jihomoravským  
         krajem, na pozemku p.č.  2758/1 a 2768/1 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
10.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu s Jihomoravským  
         krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno. 

   Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 7. 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. 11. Darovací smlouva s JMK. 
 
Jihomoravský kraj předkládá ZM ke schválení návrh Darovací smlouvy na převod 
pozemku p.č. 2768/16, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 32 m2 z majetku 
Jihomoravského kraje do majetku městyse. Pozemek byl geometricky oddělený od 
pozemku p.č. 2768/3 (státní silnice) v k.ú. Knínice u Boskovic. Jedná se o připojení 
místní komunikace na státní silnici v lokalitě U Nádraží.  
Schválení návrhu Darovací smlouvy požaduje JMK. 
Příloha k materiálu: Darovací smlouva. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
11.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
11.2. ZM schvaluje znění Darovací smlouvy na převod pozemku p.č. 2768/16  
         o výměře 32 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Knínice  
         u Boskovic.   
11.3. ZM ukládá uzavřít Darovací smlouvu s Jihomoravským krajem, Žerotínovo  
         nám. 449/3, 601 82 Brno. 

   Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 7. 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. 12. Oprava chodníků.   

Městys Knínice zadal provedení výběrového řízení na dodavatele opravy chodníků, 
úsek 2 (od prodejny Jednota po Zavadilovi) a úsek 8 (od Pulcových po sjezd na Dolní 
Trávníky). Administraci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
organizovala firma TAILORA plus s.r.o., Jihlava.  
 
V rámci výběrového řízení na opravy chodníků byly osloveny 3 firmy k podání cenové 
nabídky na předmětné práce, dle zpracované projektové dokumentace.  
2 firmy předložily ve stanoveném termínu nabídku: DEAS, spol. s r.o., Boskovice a 
Radovan Jedlička, Knínice. Hodnotící komise konstatovala, že nabídky jsou v souladu 
s podmínkami výběrového řízení. Třetí firma se z výběrového řízení omluvila.  
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Nabídka s nejnižší cenou podaná firmou Radovan Jedlička, Knínice ve výši 
909.905,49 Kč bez DPH (1.100.985,64 Kč vč. DPH), byla vyhodnocena jako 
nejvýhodnější.  
 
Veškerá dokumentace k výběrovému řízení je k nahlédnutí na ÚM. 
 
Schválení daného materiálu je v souladu s Vnitřní organizační směrnicí č. 1/2019, pro 
zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
12.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
12.2. ZM schvaluje výběr nabídky na veřejnou zakázku Knínice - opravy chodníků,  
         úsek 2 a úsek 8, ve výši 909.905,49 Kč bez DPH (1.100.985,64 Kč vč. DPH),  
         podané firmou Radovan Jedlička, Knínice 108, 679 34.  
12.3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem Radovanem  
        Jedličkou, Knínice 108, 679 34.  

  Zodpovídá: ÚM. Termín: 30. 6. 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. 13. Plán rozvoje sportu.   

Plán sportu je první strategický dokument městyse, jenž komplexně řeší oblast sportu. 
Jeho cílem je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob 
financovaní podpory sportu v městysi. Legislativní podmínky pro rozvoj sportu jsou 
vymezeny v ustanovení § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Plán rozvoje sportu městyse Knínice je otevřeným dokumentem, který se může měnit či 
doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách městyse. 
Příloha k materiálu: Plán rozvoje sportu.   
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
13.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
13.2. ZM schvaluje Plán rozvoje sportu městyse Knínice na období 2021-2024. 
 
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. 14. Umístění boxu Zásilkovny.   
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Na základě požadavku doručovatele zásilek, společnosti Zásilkovna, je navrženo 
umístění boxu na doručené zásilky Zásilkovny v městysi Knínice na pozemku p.č. 
2757/13 u budovy místní pošty č.p. 275.  
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
14.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
14.2. ZM schvaluje umístění boxu Zásilkovny u budovy pošty č.p. 275,  
         na pozemku p.č. 2757/13 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
 
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. 15. Diskuse. 
 
Starosta informoval:  
V úterý 8. 6. 2021 proběhne v 10:00 hod. na Úřadě městyse Knínice otvírání obálek 
výběrového řízení na rekonstrukci místního rozhlasu. Na digitální rozhlas jsme získali 
dotaci 1,2 mil. Kč. Samotná realizace proběhne na jaře příštího roku, po rekonstrukci 
veřejného osvětlení v části městyse Knínice. 
  
Dotace – z Ministerstva pro místní rozvoj jsme získali dotace na opravu komunikace 
podél Semíče na Dolní Trávníky, opravu komunikace ulice Vanovská, opravu 
kompletního střešního pláště budovy ZŠ a MŠ Knínice a kompletní rekonstrukci 
tělocvičny, včetně sociálního zázemí základní školy. Na tyto projekty je poskytována 
dotace ve výši 80% způsobilých nákladů. Další dotaci, kterou jsme obdrželi, je 
z Ministerstva zemědělství, na opravu kaple sv. Floriána. Dotace je do výše 70% 
nákladů, max. však 200 tis. Kč. U všech přislíbených dotací čekáme na oficiální 
rozhodnutí, která by měla přijít do datové schránky během následujících dní. Na 
všechny akce musíme udělat v srpnu 2021 výběrová řízení a samotnou realizaci 
provést do prosince 2022, opravu kaple do září 2022. V srpnu bude svoláno mimořádné 
zastupitelstvo, kde budou projednána výběrová řízení.  
Do konce měsíce července 2021 bude znám výsledek dotace ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury na opravu chodníku ke kulturnímu domu.  
Od září 2021 přijímá SFDI žádosti o dotace ve výši až do 85% nákladů na vybudování 
autobusových zálivů. V Knínicích navrhuji zálivy u horní autobusové zastávky a 
zastávky U Nádraží. U poskytovatele dotace máme již objednanou konzultaci s naším 
projektantem, jelikož bez konzultace v Praze může dojít k vyřazení naší žádosti i 
z důvodu malé chybičky v žádosti nebo v projektu.    
 
V květnu byla podána žádost o dotaci u Národní sportovní agentury, na rozšíření kabin 
místního fotbalového hřiště. Na stavbu je již vyřízeno stavební povolení. Dotace je ve 
výši 70%. Termín rozhodnutí výsledku dotace neznám, měl by být na podzim 2021.  
Na stavební úřad do Boskovic jsem odevzdal projektovou dokumentaci včetně všech 
„vyjadřovaček“ na rozšíření hřbitova a výstavbu kolumbária. Po obdržení rozhodnutí, 
což by mělo být v polovině prázdnin, proběhne výběrové řízení na dodavatele.   
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V květnu proběhla oprava izolace a odvodnění budovy základní školy. Realizaci 
provedla firma Radka Jedličky. Při opravách byl položen i nový kanál, vyčištěny jímky a 
postaveny nové tři schody s chodníčkem u bočního vchodu do zahrady. Celkové 
náklady činily cca 120 tis. Kč bez DPH.  
 
Na budově kulturního domu probíhá údržba, bylo vymalováno peklo, nově uchycené 
radiátory. Proběhly i opravy elektriky a plynu, kdy nám kvůli špatnému proudovému 
chrániči nebyl doporučen provoz KD. Teď je vše již v pořádku, revize máme na vše. 
V červenci proběhne výmalba, kterou provede malíř p. Fiala. Je nejlevnější, cena i 
s komplet úklidem je cca 40 tis. Kč. Na srpen už máme termíny oslav a svateb, tak ať je 
vše hotovo. Petr Ševčík provede výměnu poškozených svítidel v přísálí. 
  
Od Povodí Moravy s.p. jsme obdrželi povodňový plán Semíče. Tento dokument je 
zveřejněn na stránkách Povodí Moravy k nahlédnutí a můžeme se k němu do konce 
června vyjádřit. Odkaz umístíme i na naše stránky, jelikož se jedná o důležitý dokument 
pro všechny občany.  
 
Městys Knínice uzavřel smlouvy na výkup dřeva z obecních lesů, opět s polskou firmou 
Arczyňski. Firma vykoupí palivové dříví za 500,- Kč m3 bez DPH, kulatinu napadenou 
kůrovcem za 1000,- Kč m3 bez DPH. Modřínu byl prodán jeden „klaďák“ do Kladorub a 
jeden „klaďák“ na pilu do Nivy. Cena je 2.200,- Kč m3 s DPH, za horší kusy 1.500,- Kč 
m3. Jedná se již o poslední dřevo z obecních lesů. Od podzimu 2021 bude zahájena 
výsadba sazenic stromků a druhá část plochy bude po dohodě s revírníkem ponechána 
k přirozenému zalesnění, jelikož se zde nachází spousta náletových stromků. Další 
plochy - u skalky a u Sudic budeme zalesňovat v roce 2022.  
 
Státní pozemkový úřad v Blansku zadal zpracování projektové dokumentace na 
výsadbu větrolam podél střediska Agrospolu, směrem na Vážany a na druhou stranu 
směrem k Šebetovské pile. Jedná se o větrolam, který byl naplánován při pozemkových 
úpravách. Celková délka je cca 2,1 km a měl by ochránit pole před erozí a Knínice před 
hlukem a prachem ze zamýšlené dálnice D43. Veškeré náklady na větrolam hradí stát.      
  
Firma Aquatic zajistila vytyčení vedení vodovodu v lokalitě K Vodojemu a K Šebetovu a 
během pár dní již zahájí jeho výstavbu. U základní školy osadí do konce června nový 
nadzemní hydrant.  
 
Železniční přejezd v ulici Vanovská zůstane rozhodnutím odboru dopravy Městského 
úřadu v Boskovicích zachován. Bude nově označen dopravním značením, které nadále 
umožní průjezd kamionů pana Lujky ze směru od Agrospolu.     
 
 
Přikryl Miroslav 133 - oprava komunikace podél Semiče by se měla udělat co nejdříve, 
je ve špatném stavu.  
Starosta - v srpnu 2021 proběhne výběrové řízení na dodavatele. Oprava musí být 
provedena do října 2022, ještě však s ohledem na opravu vedení sítě NN a veřejného 
osvětlení. Prioritou však bude komunikaci opravit co nejdříve.  
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Přikryl Miroslav 118 – opravu vedení elektřiny zajistí E.ON. Tuto zakázku, která řeší 
více lokalit v Knínicích, bohužel nelze rozdělit. Pokud bude nutná přeložka kabelu Cetin 
v dané lokalitě v rámci výstavby veřejného osvětlení, musel by městys co nejdříve 
požádat firmu Cetin o zajištění přeložení. Pokud bude přeložka Cetin realizovaná 
v rámci opravy vedení NN, zajistí přeložení kabelu Cetin společnost E.ON. 
 
 
ZM bere na vědomí informace uvedené v diskusi.  
 

 
 
ad. 16. Různé, dotazy a připomínky občanů.  
 
- 
 
 

ad. 17. Ukončení zasedání. 

Termín příštího zasedání zastupitelstva je plánován na 28. 6. 2021 v 18 hod.   
Pracovní schůzka se uskuteční v pondělí 14. 6. 2021 v 18 hod.  
Starosta poděkoval za účast a v 18.43 hod. zasedání ukončil.  

 
 
 
 
Zapsala: Marta Korčáková     
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:     Pavel Pecha   Tomáš Bohatec 
 
Ověřeno dne: 14. 6. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Petr Grénar, starosta 
 
 

 


