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U S N E S E N Í 
 

č. 21. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne  
28. 6. 2021 v zasedací místnosti úřadu městyse od 18 hodin  

___________________________________________________________________ 
 
 
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: 
Předložené a projednané materiály dle schváleného programu jednání.  
Informace uvedené v diskusi.  
 
 

Zastupitelstvo městyse určuje: 
2.2. Ověřovatele zápisu Pavla Pechu a Mgr. Petra Ošlejška.  
 
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje: 
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse. 
3.2. ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 928.154,97 Kč  
       Technickým službám Malá Haná se sídlem Sudice 164, 680 01 Boskovice, za  
       účelem profinancování projektu Ministerstva životního prostředí „Systém  
       odděleného sběru materiálově využitelných odpadů III. etapa“.   
3.3. ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 348.810,23 Kč  
       Technickým službám Malá Haná se sídlem Sudice 164, 680 01 Boskovice, za  
       účelem profinancování projektu Ministerstva životního prostředí „Předcházení  
       vzniku biologicky rozložitelného odpadu II. etapa“. 
3.4. ZM schvaluje znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční  
       výpomoci ve výši 928.154,97 Kč mezi Městysem Knínice a Technickými službami  
       Malá Haná. 
3.5. ZM schvaluje znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční  
       výpomoci ve výši 348.810,23 Kč mezi Městysem Knínice a Technickými službami  
       Malá Haná. 
3.6. ZM schvaluje Dohodu o úhradě podílu na akci „Systém odděleného sběru  
        materiálově využitelných odpadů III. etapa“ a Dohodu o úhradě podílu na akci  
       „Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu II. etapa“. 
4.2. ZM schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
       č. PR-001030063235/001-ENGB pro EG.D, a.s., Lidická 36, Brno, na pozemku  
       p.č.  4836, 4847, 4850, 4851, 4858, 4867 a 4873 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
4.3. ZM schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
       č. PR-001030066849/003-ENGB pro EG.D, a.s., Lidická 36, Brno, na pozemku  
       p.č.  4605 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
4.4. ZM schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
       č. PR-001040020537/001-ENGB pro EG.D, a.s., Lidická 36, Brno, na pozemku  
       p.č.  135/1 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
4.5. ZM schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
       č. 1040013746/001 pro EG.D, a.s., Lidická 36, Brno, na pozemku p.č. 135/1,  
      140/3, 1941/1, 2355/8, 2757/1, 2757/3, 2757/4, 2757/6, 2757/13, 2888/37, 2888/57,  
      2888/65, 2888/66, 2888/67, 2889/7, 3658/4, 3658/5, 3832/2, 3832/4, 3815/1,  
      4806/2, 5155 a 5162 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
5.2. ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2757/1 o výměře cca 25 m2  
       v k.ú. Knínice u Boskovic. 
6.2. ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 346/2 – trvalý travní porost o výměře 738  
       m2  a pozemku p.č. 2888/61 – trvalý travní porost o výměře 51 m2 v k.ú.  
       Knínice u Boskovic, za celkovou kupní cenu 512.850,- Kč vč. DPH. Kupující  
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       S. H. 
7.2. ZM schvaluje výběr nabídky na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření  
       městyse Knínice“, ve výši 1.188.830,- Kč bez DPH (1.438.484,30 Kč vč. DPH),  
       podané firmou ELSPET s.r.o., Palackého 353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem. 
7.a).2. ZM schvaluje poskytnutí finančního daru městysi Moravská Nová Ves, nám.  
       Republiky 107, PSČ: 691 55, ve výši 20.000,- Kč, obci Hrušky, U zbrojnice 100,  
       PSČ: 691 56, ve výši 20.000,- Kč, obci Mikulčice, Mikulčice 245, PSČ: 696 19,  
       ve výši 20.000,- Kč a obci Lužice, Česká 592/1, PSČ: 696 18, ve výši 20.000,- Kč. 
 
 
Zastupitelstvo městyse ukládá: 
3.7. ZM ukládá uzavřít Veřejnoprávní smlouvy s příjemcem návratných finančních  
       výpomocí a Dohody o úhradě podílů na akci Systém odděleného sběru materiálově  
       využitelných odpadů III. etapa a Předcházení vzniku biologicky rozložitelného  
       odpadu II. etapa s Technickými službami Malá Haná, Sudice 164, 680 01  
       Boskovice.  
       Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 7. 2021. 
4.6. ZM ukládá uzavřít Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PR-001030063235/001- 
       ENGB, č. PR-001030066849/003-ENGB, č. PR-001040020537/001-ENGB a č.      
       1040013746/001 s EG.D, a.s. Lidická 36, Brno. 

 Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 7. 2021 
5.3. ZM ukládá zveřejnit projednaný záměr prodeje pozemku na úředních deskách  
       Úřadu městyse Knínice.  
6.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku s kupující S. H. 

 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 8. 2021. 
7.3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem firmou ELSPET s.r.o.,  
       Palackého 353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.  

 Zodpovídá: ÚM. Termín: 30. 7. 2021. 
7.a).3. ZM ukládá zaslat z rozpočtu městyse Knínice finanční dary obcím postiženým  
       tornádem – Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice, Lužice.  

 Zodpovídá: ÚM. Termín: 30. 7. 2021. 
 
 
 
 
 
 
 Pavel Pecha      Mgr. Petr Ošlejšek 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Petr Grénar, starosta 
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Předsedající:  Petr Grénar, starosta. 
Přítomni:  9 členů ZM – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Ing. Kamil Filip, Pavel 

Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 
133, Mgr. Petr Ošlejšek, 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. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci TS Malá Haná. 
4. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene EG.D.  
5. Záměr prodeje pozemku.  
6. Prodej pozemku.  
7. Protipovodňová opatření městyse Knínice (dotační projekt). 
7.a). Finanční dar obcím postiženým tornádem. 
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). Finanční dar obcím postiženým tornádem. 
 
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, Bc. Miroslav  
Hartl. 
Schváleno počtem 9 hlasů.  
 
Za ověřovatele zápisu navrhl Pavla Pechu a Mgr. Petra Ošlejška. 
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2.2. ZM určuje ověřovatele zápisu Pavla Pechu a Mgr. Petra Ošlejška. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Ing. Kamil Filip, Pavel Lajšner, Pavel Pecha, 
Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr Ošlejšek, Bc. Miroslav  
Hartl. 
Schváleno počtem 9 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. Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.            
 
Technické služby Malá Haná se sídlem Sudice požádaly Městys Knínice o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci na profinancování dotačních projektů přiznaných 
z Ministerstva životního prostředí.  
Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů III. etapa - dotační projekt 
na pořízení barevných nádob na tříděné odpady do každé domácnosti. Požadovaná 
částka návratné finanční výpomoci činí 928.154,97 Kč. Spolufinancování obce 15% 
ve výši 169.125,86 Kč. Celkové náklady na projekt pro městys Knínice 1.097.280,84 Kč.  
Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu II. etapa - dotační projekt na 
pořízení domovních kompostérů pro konkrétní žadatele. Požadovaná částka návratné 
finanční výpomoci činí 348.810,23 Kč. Spolufinancování obce 15% ve výši 65.435,56 
Kč. Celkové náklady na projekt pro městys Knínice 414.245,79 Kč. 
Technické služby musí předmět dotace pořídit a profinancovat, následně budou 
nárokovat přiznanou dotaci. Návratné finanční výpomoci budou vráceny do rozpočtu 
městyse Knínice do 31. 12. 2021. 
Příloha k materiálu: Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci na akci „Systém  
odděleného sběru materiálově využitelných odpadů III. etapa“. Smlouva o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci na akci „Předcházení vzniku biologicky rozložitelného 
odpadu II. etapa“. Dohody o úhradě podílů na obě akce.  
 
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 schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 928.154,97 Kč  
       Technickým službám Malá Haná se sídlem Sudice 164, 680 01 Boskovice, za  
       účelem profinancování projektu Ministerstva životního prostředí „Systém  
       odděleného sběru materiálově využitelných odpadů III. etapa“.   
3.3. ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 348.810,23 Kč  
       Technickým službám Malá Haná se sídlem Sudice 164, 680 01 Boskovice, za  
       účelem profinancování projektu Ministerstva životního prostředí     
       „Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu II. etapa“. 
3.4. ZM schvaluje znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční  
       výpomoci ve výši 928.154,97 Kč mezi Městysem Knínice a Technickými  
       službami Malá Haná. 
3.5. ZM schvaluje znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční  
       výpomoci ve výši 348.810,23 Kč mezi Městysem Knínice a Technickými  
       službami Malá Haná. 

http://www.mestyskninice.cz/
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3.6. ZM schvaluje Dohodu o úhradě podílu na akci „Systém odděleného sběru  
       materiálově využitelných odpadů III. etapa“ a Dohodu o úhradě podílu na akci  
       „Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu II. etapa“. 
3.7. ZM ukládá uzavřít Veřejnoprávní smlouvy s příjemcem návratných finančních  
       výpomocí a Dohody o úhradě podílů na akci Systém odděleného sběru  
       materiálově využitelných odpadů III. etapa a Předcházení vzniku biologicky  
       rozložitelného odpadu II. etapa s Technickými službami Malá Haná, Sudice  
       164, 680 01 Boskovice.  
       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. 4. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro 
EG.D, a.s. 
 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR-001030063235/001-
ENGB předkládá EG.D, a.s. Jedná se o zřízení věcného břemene v podobě distribuční 
soustavy kabelového vedení NN, uzemnění a kabelového pilíře NN, v rámci realizované 
stavby „Knínice, DS NN, Trávníčková“, na pozemku městyse p.č. 4836, 4847, 4850, 
4851, 4858, 4867 a 4873 v k.ú. Knínice u Boskovic. Věcné břemeno se zřizuje úplatně 
za jednorázovou úplatu v celkové výši 8.200,- Kč bez DPH.  
 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR-001030066849/003-
ENGB předkládá EG.D, a.s. Jedná se o zřízení věcného břemene v podobě distribuční 
soustavy kabelového vedení NN a uzemnění, v rámci realizované stavby „Knínice, 
kabel NN, Ševčík“, na pozemku městyse p.č. 4605 v k.ú. Knínice u Boskovic. Věcné 
břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 2.000,- Kč bez DPH.  
 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR-001040020537/001-
ENGB předkládá EG.D, a.s. Jedná se o zřízení věcného břemene v podobě distribuční 
soustavy kabelového vedení NN, v rámci realizované stavby „Knínice, úprava DS NN, 
Ženata“, na pozemku městyse p.č. 135/1 v k.ú. Knínice u Boskovic. Věcné břemeno se 
zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 2.300,- Kč bez DPH.  
 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040013746/001 předkládá 
EG.D, a.s. Jedná se o zřízení věcného břemene v podobě distribuční soustavy 
kabelového vedení NN, uzemnění, pilíře NN a podpěrných bodů NN, v rámci 
realizované stavby „Knínice, Městečko, obnova NN, TS Obec“, na pozemku městyse 
p.č. 135/1, 140/3, 1941/1, 2355/8, 2757/1, 2757/3, 2757/4, 2757/6, 2757/13, 2888/37, 
2888/57, 2888/65, 2888/66, 2888/67, 2889/7, 3658/4, 3658/5, 3832/2, 3832/4, 3815/1, 
4806/2, 5155 a 5162 v k.ú. Knínice u Boskovic. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za 
jednorázovou úplatu v celkové výši 42.966,- Kč bez DPH.  
Příloha k materiálu: 4x Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. 
 
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  
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       č. PR-001030063235/001-ENGB pro EG.D, a.s., Lidická 36, Brno, na pozemku  
       p.č.  4836, 4847, 4850, 4851, 4858, 4867 a 4873 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
4.3. ZM schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
       č. PR-001030066849/003-ENGB pro EG.D, a.s., Lidická 36, Brno, na pozemku  
       p.č.  4605 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
4.4. ZM schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
       č. PR-001040020537/001-ENGB pro EG.D, a.s., Lidická 36, Brno, na pozemku  
       p.č.  135/1 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
4.5. ZM schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
       č. 1040013746/001 pro EG.D, a.s., Lidická 36, Brno, na pozemku p.č. 135/1,  
      140/3, 1941/1, 2355/8, 2757/1, 2757/3, 2757/4, 2757/6, 2757/13, 2888/37, 2888/57,  
      2888/65, 2888/66, 2888/67, 2889/7, 3658/4, 3658/5, 3832/2, 3832/4, 3815/1,  
      4806/2, 5155 a 5162 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
4.6. ZM ukládá uzavřít Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PR- 
       001030063235/001-ENGB, č. PR-001030066849/003-ENGB, č. PR- 
       001040020537/001-ENGB a č. 1040013746/001 s EG.D, a.s. Lidická 36, Brno. 

 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. 5. 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. 4745 – ostatní plocha o výměře cca 1300 m2 
(celková výměra pozemku 4740 m2) v k.ú. Knínice u Boskovic. Žadatel na pozemku 
plánuje chov drobných a hospodářských zvířat a výsadbu ovocných stromů.  
Přesná výměra bude stanovena novým geometrickým zaměřením, které hradí žadatel.  
Žadatel T. T. 
Příloha k materiálu: Katastrální mapa. 
 
Starosta – informoval o poloze pozemku, který může být v budoucnu, po změně 
územního plánu využit jako stavební pozemek.  
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Hlasování:  
Pro – 0. 
Proti - Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel Pecha, Mgr. Petr  
Ošlejšek. 
Zdržel se - Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133, Ing. Kamil Filip, Pavel  
Lajšner. 
Usnesení nebylo přijato.  
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Záměr prodeje části pozemku p.č. 4735 – ovocný sad o výměře cca 200 m2 (celková 
výměra pozemku 6605 m2) a části pozemku p.č. 4745 – ostatní plocha o výměře cca 
350 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic. Žadatel na pozemku plánuje chov drobných zvířat. 
včel a výsadbu ovocných stromů.  
Přesná výměra bude stanovena novým geometrickým zaměřením, které hradí žadatelé.  
Žadatel M. P.  
Příloha k materiálu: Katastrální mapa. 
 
Starosta – informoval o poloze pozemku ve stejné lokalitě, jak v předchozím záměru. 
Vyzval k vyjádření p. Přikryla, 133. 
Miroslav Přikryl, 133 – pokud je v této lokalitě plánovaná výstavba rodinných domů, 
svoji žádost ruším.  
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Hlasování:  
Pro – 0. 
Proti - Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel Pecha, Mgr. Petr  
Ošlejšek, Miroslav Přikryl č. 133, Pavel Lajšner. 
Zdržel se - Miroslav Přikryl č. 118, Ing. Kamil Filip. 
Usnesení nebylo přijato.  
 
Záměr prodeje části pozemku p.č. 2757/1 – ostatní plocha o výměře cca 25 m2 v k.ú. 
Knínice u Boskovic. Na pozemku bude vybudovaná nová kiosková trafostanice.  
Přesná výměra bude stanovena novým geometrickým zaměřením, které hradí žadatel.  
Žadatel EG.D, a.s., Lidická 36, Brno. 
Příloha k materiálu: Katastrální mapa. 
Prodej pozemku bude uskutečněn za cenu v místě a čase obvyklou.   
 
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. 2757/1 o výměře cca 25 m2  
       v k.ú. Knínice u Boskovic. 
5.3. ZM ukládá zveřejnit projednaný záměr prodeje pozemku 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. 
 
 

ad. 6. Prodej pozemku. 
 
Prodej pozemku p.č. 346/2 – trvalý travní porost o výměře 738 m2 a pozemku p.č. 
2888/61 - trvalý travní porost o výměře 51 m2 v k.ú. Knínice u Boskovic, lokalitě Dolní 
Trávníky, určené pro výstavbu nového rodinného domu. Pozemky jsou novým 
geometrickým plánem č. 722-805/2019 odděleny, nebo dotčeny změnou výměry 
(pozemek p.č. 2888/61 byl oddělen od p.č. 2888/5. Změna výměry p.č. 346/2 a 342/1).  
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Z důvodu zájmu více žadatelů o tento stavební pozemek, bylo provedeno bodového 
hodnocení, dle pravidel pro prodej stavebních pozemků. Nejvyšší počet bodů získala S. 
H.  
Záměr prodeje pozemku byl schválen na 14. zasedání ZM a zveřejněn na úředních 
deskách ÚM od 23. 6. – 9. 7. 2020 a 10. 6. – 26. 6. 2021. Ke zveřejněným záměrům 
nebyly ze strany veřejnosti žádné připomínky.   
Cena pozemku byla stanovena ve výši 650,- Kč/m2. Celková prodejní cena 512.850,- 
Kč včetně DPH. 
Příloha k materiálu: Geometrický plán. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Mgr. Petr Ošlejšek – tento pozemek by bylo možné využít pro retenční nádrže 
k zadržení vody z lokality Padělky.  
Starosta – ano, řešil jsem to s projektantem pro lokalitu Padělky 2, ale s ohledem na 
polohu pozemku vedle potoka to nedoporučuje.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
6.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
6.2. ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 346/2 – trvalý travní porost o výměře 738  
       m2  a pozemku p.č. 2888/61 – trvalý travní porost o výměře 51 m2 v k.ú.  
       Knínice u Boskovic, za celkovou kupní cenu 512.850,- Kč vč. DPH. Kupující  
       S. H. 
6.3. ZM ukládá uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku s kupující S. H. 

 Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 8. 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. 
Proti – 0.  
Zdržel se - Mgr. Petr Ošlejšek. 
Schváleno počtem 8 hlasů. 
 

ad. 7. Protipovodňová opatření městyse Knínice.   
 
Městys Knínice zadal provedení výběrového řízení na dodavatele dotačního projektu 
„Protipovodňová opatření městyse Knínice“. Administraci výběrového řízení veřejné 
zakázky malého rozsahu organizovala firma ENVIPARTNER, s.r.o., Brno. 
 
V rámci výběrového řízení byly osloveny 3 firmy k podání cenové nabídky na 
předmětné práce, dle zpracované projektové dokumentace.  
2 firmy předložily ve stanoveném termínu nabídku: EMPEMONT, s r.o., Valašské 
Meziříčí a ELSPET s.r.o., Bystřice pod Hostýnem. Hodnotící komise konstatovala, že 
nabídky jsou v souladu s podmínkami výběrového řízení. Třetí firma se z výběrového 
řízení omluvila.  
Nabídka s nejnižší cenou podaná firmou ELSPET s.r.o., Palackého 353, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem ve výši 1.188.830,- Kč bez DPH (1.438.484,30 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 – stavba musí být dokončena do 3 let. Práce budou provedeny až po 
rekonstrukci veřejného osvětlení. 
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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 výběr nabídky na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření  
       městyse Knínice“, ve výši 1.188.830,- Kč bez DPH (1.438.484,30 Kč vč. DPH),  
       podané firmou ELSPET s.r.o., Palackého 353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem. 
7.3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem firmou ELSPET  
       s.r.o., Palackého 353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.  

 Zodpovídá: ÚM. 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. 7.a). Finanční dar obcím postiženým tornádem. 
 
Jižní Moravu, především Břeclavsko a Hodonínsko zasáhlo ve čtvrtek 24. 6. 2021 
tornádo. Poničeny byly domy, auta, infrastruktura i zeleň. 
Nejvíce zasaženy byly obce Hrušky, Mikulčice, Lužice a městys Moravská Nová Ves.  
 
Městys Knínice poskytne ze svého rozpočtu každé z těchto obcí finanční dar ve výši 
20.000,- Kč. Finanční dar bude zaslán uvedeným obcím na jimi zřízený transparentní 
účet.  
              
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
7.a).1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
7.a).2. ZM schvaluje poskytnutí finančního daru městysi Moravská Nová Ves,  
          nám. Republiky 107, PSČ: 691 55, ve výši 20.000,- Kč, obci Hrušky,  
          U zbrojnice 100, PSČ: 691 56, ve výši 20.000,- Kč, obci Mikulčice, Mikulčice  
          245, PSČ: 696 19, ve výši 20.000,- Kč a obci Lužice, Česká 592/1, PSČ: 696  
          18, ve výši 20.000,- Kč. 
7.a).3. ZM ukládá zaslat z rozpočtu městyse Knínice finanční dary obcím   
           postiženým tornádem – Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice, Lužice.  

    Zodpovídá: ÚM. 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. 8. Diskuse. 
 
Starosta informoval:  
Během prázdnin budou provedeny rekonstrukce dvou úseků chodníků. Současně 
s rekonstrukcí chodníku od prodejny Jednota přes most dojde i k rekonstrukci povrchu 
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mostu u Jednoty ze strany SÚS jihomoravského kraje, jelikož jeho povrch je „zvlněn“.   
V současné době probíhá obnova nátěru zábradlí, též ze strany SÚS Jmk.         
Dne 8. června 2021 proběhlo na úřadě otvírání obálek na rekonstrukci místního 
rozhlasu - akci pod názvem „Protipovodňová opatření městyse Knínice“, na kterou jsme 
dostali dotaci ve výši cca 1,2 mil. Kč. Realizace bude provedena v jarních měsících roku 
2022.                                                                                                                             
Společně se starosty obce Šebetov a obce Vážany požádal úřad městyse Státní 
pozemkový úřad v Blansku, o vybudování nové komunikace kolem budoucího 
větrolamu, od silnice Vážany-Sudice z k.ú. Vážany, dále podél Agrospolu směrem na 
Šebetov v k.ú. Knínice až po železniční přejezd v Šebetově, u bývalé pily v k.ú. 
Šebetov.   
Dne 24. 8. 2021 ve 13 hod. proběhne na úřadě veřejné projednání změny územního 
plánu č. 1. Jedná se o poslední krok k tomu, aby změna územního plánu č. 1 vešla 
v platnost.  
Na odběr posledního dřeva byla podepsána smlouva, opět s polskou firmou Drewar 
Arczyňski s.r.o., která s námi již obchodovala. Nabídla nejvyšší cenu a to 1.000,- Kč bez 
DPH na výkup kůrovcové kulatiny a 500,- Kč bez DPH na palivové dříví z lokality 
Kovářovice.                                              
 
J. B. – pod mostem u Jednoty je velké množství kamení, opadává ze svahů. Bylo by 
vhodné při rekonstrukci mostu provést i tuto opravu. 
Starosta – děkuji za informaci, záležitosti projednám se zástupci Správy a údržby silnic.  
 
 
ZM bere na vědomí informace uvedené v diskusi.  
 

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

ad. 10. Ukončení zasedání. 

Termín příštího zasedání zastupitelstva je plánován na 20. 9. 2021 v 18 hod.   
Pracovní schůzka se uskuteční v pondělí 13. 9. 2021 v 18 hod.  
Starosta poděkoval za účast a v 18.36 hod. zasedání ukončil.  

 
 
Zapsala: Marta Korčáková     
 
 
Ověřovatelé zápisu:     Pavel Pecha   Mgr. Petr Ošlejšek 
 
Ověřeno dne:  

 
 
 
 
 
 

Petr Grénar, starosta 
 
 


