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U S N E S E N Í 
 

č. 26. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne  
28. 3. 2022 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.  
3.1. Poskytnutí materiální a finanční pomoc z rozpočtu městyse  Knínice obci Vážany,  
       pro uprchlíky z Ukrajiny ubytované v obci Vážany, ve výši do 20.000,- Kč.  
4.2. Znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR- 
       001030070388/001-ENGB pro EG.D, a.s., Lidická 36, Brno, na pozemku  
       p.č.  2757/1 a 3818 v k.ú. Knínice u Boskovic.  

 4.3. Znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR- 
           001030072389/002-ENGB pro EG.D, a.s., Lidická 36, Brno, na pozemku  
           p.č.  5037 v k.ú. Knínice u Boskovic.  

 
 

 
Zastupitelstvo městyse ukládá: 

 4.4. Uzavřít Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PR-001030070388/001-ENGB a č.  
           PR-001030072389/002-ENGB s EG.D, a.s. Lidická 36, Brno. 

    Zodpovídá: starosta.  Termín: 30. 4. 2022 
 
 
 
 
 
 
 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, Bc. Miroslav Hartl, Mgr. Petr Ošlejšek. 

 
ad. 1. Zahájení. 

Starosta pan Petr Grénar v 18.03 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. Pomoc uprchlíkům Ukrajiny. 
4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
5. Diskuse.  
6. Různé, dotazy a připomínky občanů. 
7. 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, Bc. Miroslav  
Hartl. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Za ověřovatele zápisu navrhl Pavla Pechu a Mgr. Petra Ošlejška.  
 
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. 
Jednomyslně schváleno. 
 

Starosta určil zapisovatelku paní Martu Korčákovu. 
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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. Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.            
 
Dne 14. 3. 2022 byl doručen Úřadu městyse Knínice požadavek členů zastupitelstva, na 
svolání jednání Zastupitelstva městyse Knínice.  
 
Materiál a návrh na usnesení ZM třech členů zastupitelstva je přílohou tohoto bodu. 
 
Příloha k materiálu: Žádost o svolání ZM ze dne 14. 3. 2022 – návrh členů ZM Pavla 
Pechy, Miroslava Přikryla 133 a Ing. Kamila Filipa. 
 
Jmenovaní členové navrhují nabídnout bezplatný pronájem budovy bývalé školky a 
nevyužitých prostor bývalé administrativní budovy Agrospolu, neziskovým organizacím 
pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.  
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Tomáš Bohatec - jsou budovy způsobilé pro ubytování? 
Starosta – bohužel nejsou.  
Není možné dle zákona o obcích schválit pronájem budov bez předchozího záměru 
pronájmu. Je to stejné jako s prodejem pozemku, schválí se záměr a pak následně 
prodej nebo pronájem. Pronájem samotný je pak i v gesci rady potažmo starosty.   
Po vypuknutí konfliktu na Ukrajině jsme v kontaktu neustále s Jihomoravským krajem, 
který nás cestou Městského úřadu Boskovice metodicky řídí, tak jako to bylo např. 
s opatřeními Covidu.  
Dne 1. 3. 2022 jsme obdrželi informace pro jednotný postup pro občany Ukrajiny. 
Dne 2. 3. 2022 jsme obdrželi doplňující informace. 
Dne 2. 3. 2022 jsme obdrželi informace pro uprchlíky v češtině a v ukrajinštině, tyto byly 
obratem vyvěšeny na desce a na našich webových stránkách.    
Dne 10. 3. 2022 MěÚ Boskovice mapuje ubytovací kapacity v okolí. V Knínicích bohužel 
nevyhovuje žádná budova. Uprchlík potřebuje min. 5 m2 místa, pokojovou teplotu, 
teplou vodu, sprchy a WC. Tohle jsem pak následně ještě další den konzultoval 
s Petrem Novákem – referentem pro obranu MěÚ Boskovice, nevyhovovala by ani 
tělocvična školy, pokud by nebyla v rekonstrukci.   
Dne 17. 3. 2022 doručeno městysi Kníníce nařízení vlády ohledně uprchlíků. 
Probíhají jednání o přerozdělování mezi kraji, Jihomoravský kraj je po Praze nejvíc 
využit uprchlíky. Jednal jsem i s ředitelkou místní školy o umístění ukrajinských dětí. Ve 
školce jsou 2 volná místa, ve škole více, bude se reagovat na možný zájem.  
Z tohoto je patrné, že věc s uprchlíky se neustále vyvíjí. Data o přihlášených uprchlících 
jsou dostupná na ministerstvu vnitra.    
Miroslav Přikryl 118 - jsou už v naší škole nějaké děti z Ukrajiny? 
Starosta – prozatím ne.  
Navrhuji poskytout finanční pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny - 2 ženy, 3 děti, které nyní 
bydlí ve Vážanech. Děti jsou ještě malé, nejsou školního věku. Městys může po 
schválení ZM poskytnout ze svého rozpočtu finanční dar např. ve výši 25 tis Kč.  
Miroslav Hartl – v návrhu usnesení je uvedeno, že mohou být dané prostory nabídnuty 
neziskovým organizacím. Není uveden žádný požadavek konkrétní organizace. 
Neznám neziskovou organizaci, která by tyto záležitosti zajišťovala. Proč je to 
směřované neziskovým organizacím?  

http://www.mestyskninice.cz/
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Ing. Kamil Filip – prvotně se musí splnit podmínky pro ubytování, neziskovky nějakým 
způsobem upraví prostory. V zásadě všechny neziskové organizace toto zajišťují. Jde o 
prvotní návrh, následně by se řešilo co dále.  
Pavel Lajšner – prostory o kterých se bavíme, jsou v neuspokojivém stavu, bylo by 
nákladné a časově zdlouhavé dát je do použitelného stavu.  
Miroslav Přikryl 118 – městys v současné době nemůže nabídnout komfortní 
ubytování. Nemáme bohužel rychlé řešení pro ubytování.  
Miroslav Přikryl 133 – dané prostory se nabídnout neziskovce a ta si může prostory 
pro potřeby ubytování upravit.  
Mgr. Petr Ošlejšek – pomoc je potřeba rychle, stavební úpravy zaberou nějaký čas.  
 
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení 3 členů ZM: 
ZM schvaluje nabídnout bezplatný pronájem budovy bývalé školky a nevyužitých 
prostor bývalé administrativní budovy Agrospolu, neziskovým organizacím pro pomoc 
uprchlíkům z Ukrajiny.  
Hlasování:  
Pro – Ing. Kamil Filip, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 133. 
Proti - Bc. Miroslav Hartl, Tomáš Bohatec, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Lajšner, Petr 
Grénar.  
Zdržel se – Miroslav Přikryl č. 118. 
Usnesení nebylo přijato.  
 
Starosta -  navrhuji projednat poskytnutí finančních prostředků obci Vážany. Finance 
obec Vážany použije na nákup potřeb pro uprchlíky z Ukrajiny, ubytované v obecním 
bytě ve Vážanech.  
Tomáš Bohatec – souhlasím a formu pomoci projednat se starostou Vážan.  
Starosta – obec Vážany je vděčná za každou poskytnutou částku, náklady na 
ubytování Ukrajinek hradí ze svého rozpočtu. Starosta Vážan vyřídil poskytnutí státního 
příspěvku, ale celé náklady nepokryje.  
Miroslav Hartl – stát nabízí kompenzaci 250,- Kč na ubytovanou osobu/noc. Navrhuji 
poskytnout obci Vážany částku do 20 tis. Kč.  
Mgr. Petr Ošlejšek – také souhlasím s poskytnutím finanční částky z rozpočtu městyse 
v navržené výši. Může se ještě udělat sbírka materiální pomoci pro rodinu z Vážan, 
podle konkrétních potřeb 
Starosta – dar do výše 20 tis. Kč není nutné schvalovat v zastupitelstvu, je 
v kompetenci starosty.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
3.1. ZM schvaluje poskytnutí materiální a finanční pomoci z rozpočtu městyse  

Knínice obci Vážany, pro uprchlíky z Ukrajiny ubytované v obci Vážany, ve výši 
do 20.000,- Kč.  

 
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. 
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-001030070388/001-
ENGB předkládá EG.D, a.s. Jedná se o zřízení věcného břemene v podobě distribuční 
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soustavy kabelového vedení NN a uzemnění, v rámci realizované stavby „Knínice, 
přípojka NN, Tempo Trans“, na pozemku městyse p.č. 2757/1 a 3818 v k.ú. Knínice u 
Boskovic. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 
4.300,- Kč bez DPH.  
 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR-001030072389/002-
ENGB předkládá EG.D, a.s. Jedná se o zřízení věcného břemene v podobě distribuční 
soustavy kabelového vedení NN, v rámci realizované stavby „Knínice, kabel NN, Látal“, 
na pozemku městyse p.č. 5037 v k.ú. Knínice u Boskovic. Věcné břemeno se zřizuje 
úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 2.900,- Kč bez DPH.  
 
Příloha k materiálu: 2x Smlouva o smlouvě budoucí 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  
       č. PR-001030070388/001-ENGB pro EG.D, a.s., Lidická 36, Brno, na pozemku  
       p.č.  2757/1 a 3818 v k.ú. Knínice u Boskovic.  

 4.3. ZM schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
           č. PR-001030072389/002-ENGB pro EG.D, a.s., Lidická 36, Brno, na pozemku  
           p.č.  5037 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
 4.4. ZM ukládá uzavřít Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PR- 
          001030070388/001-ENGB a č. PR-001030072389/002-ENGB s EG.D, a.s. Lidická  
          36, Brno. 

    Zodpovídá: starosta.  Termín: 30. 4. 2022 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Ing. Kamil Filip, Pavel  
Lajšner, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 118, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
    

 
ad. 5. Diskuse. 
 
Starosta informoval:  
Městys Knínice obdržel dopis ve věci zvýšení nákladů na svoz odpadů z Technických 
služeb Malá Haná. Citoval z dopisu Ing. Olgy Dočkalové. 
„Vzhledem k divoké a neutěšené ekonomické situaci, která se nedala předvídat koncem 
roku, rozhodlo představenstvo TS Malá Haná s.r.o k přistoupení navýšení cen za svozy 
odpadů od 1. 5. 2022. Koncem roku 2021 jsme počítali v kalkulaci paušálů za svozy 
s inflací 4,5%, za březen už je to 9,8 %. Ceny pohonných hmot asi všichni vnímáte také. 
Pro vaši informaci firma TSMH má spotřebu nafty něco přes 9 000 litrů za měsíc. 
Zvýšením částky o 20 Kč za litr to dělá měsíčně mínus 180 tis. Kč. O dalších 
navýšeních cen asi psát nemusím a ani o tom, že by šly ceny v dohledné době zase na 
svoji původní úroveň. Dva měsíce TSMH může tento nárůst zafinancovat a nést na 
svých bedrech, ale dlouhodobě je to neudržitelné. Na začátku roku byla hodinová sazba 
svozového auta 1.750,- Kč. Po zohlednění aktuálních ekonomických dat jsme nuceni 
zvýšit sazbu na 1.950,- Kč. Tuto novou sazbu přepočítáme do dodatků, které budou mít 
platnost od 1. 5. 2022. Navýšení celkové ceny u obcí je pak mezi 6 – 8% z celkového 
balíku za odpadové hospodářství. Rozdíl, že to není u každé obce stejné %, tvoří jen 
výše produkce odpadů, která je různá.“ 
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Dále starosta informoval o pěším přesunu příslušníků Armády ČR, který oznámilo 
Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov. Přesun se bude konat v rámci kurzu 
S.E.R.E., který se uskuteční u Velitelství Výcviku – Vojenské Akademie Vyškov, ve 
dnech 29. května – 1. června 2022, 4. – 9. září 2022 a 20. – 23. listopadu 2022. 
Vzhledem k charakteru výcviku může být součástí uvedeného přesunu i přechod přes 
katastr naší obce.  
 
Od 1. 2. 2022 došlo ke změně zákona o Drahách. Správa železnic ihned začala 
s rušením komplikovaných přejezdů. Před 14 dny byli již zástupci železnic v Šebetove a 
v Cetkovicích. S Městysem Knínice probíhá správní řízení o zrušení přejezdu ve 
Vanovské ulici. Běží 10 denní lhůta pro naše vyjádření. O zrušení již usilovali před 
dvěma lety, kdy se podařilo po několika odvoláními dosáhnout zachování přejezdu 
opatřením obecné povahy vydané odborem dopravy MěÚ Boskovice, kdy mj. do 
dnešního dne Správa železnic neosadila oblast dopravním značením, jak měli. Veškeré 
podklady pro řízení byly předány Advokátní kanceláři JUDr. Šmídovi k sepsání 
odvolání.    
Dne 30. 3. 2022 bude předán paní Přikrylovou byt ve škole. Ihned po předání musíme 
ve vystěhovaném sklepě zahájit opravu odpadů, jelikož sklepem zatéká také do školní 
družiny, kterou škola pro vlhkost nemůže využívat.  
Oprava střechy školy probíhá podle plánu, problémy jsou řešeny na místě, jedná se 
více méně o drobnosti. Zvažovaná fotovoltaika by se umísťovala na střechu školky, 
tudíž do nové červené hliníkové střechy hlavní budovy nebudeme zasahovat. Oprava 
tělocvičny je složitější, ale práce jdou též podle plánu. V současné době připravuje Ing. 
Dvořáček malý projekt na boční dveře a WC v šatně, které budou sloužit spolkům a 
dětem při sportování mimo budovu školy. Poté bude vyřízeno povolení na stavebním 
úřadě, ať se vše stihne současně s tělocvičnou. Výstavba kolumbária již také začala, 
probíhá odtěžení zeminy.   
V následujících dnech bude zahájena oprava chodníků kolem pana Jakubce, zde 
stavení povolení již nabylo právní moci a oprava chodníku ke kulturnímu domu. Ve 
středu dojde k přeložce sloupů u tohoto chodníku. S p. Servusem jsem procházel terén, 
pro možnou výstavbu chodníku od horní zastávky až na konec Knínic k lokalitě 
Hanzláky, jelikož tuto cestu využívá větší množství občanů. S návrhem projektu budete 
seznámeni. 
Zvažuje se provedení nátěru fasády budovy školy.  
 
ZM bere na vědomí informace uvedené v diskusi.  
 

 
ad. 6. Různé, dotazy a připomínky občanů.  
- 
 

ad. 7. Ukončení zasedání. 

O termínu příštího zasedání zastupitelstva budete včas informováni, proběhne patrně 
v dubnu 2022.   
Starosta poděkoval za účast a v 18.55 hod. zasedání ukončil.  
 
Zapsala: Marta Korčáková     
 
 
Ověřovatelé zápisu:     Pavel Pecha   Mgr. Petr Ošlejšek 
 
Ověřeno dne: 31. 3. 2022 

Petr Grénar, starosta 


