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U S N E S E N Í 
 

č. 29. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne  
12. 9. 2022 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. 5/2022 a 6/2022. 
Informace uvedené v diskusi.  
 
Zastupitelstvo městyse určuje: 
2.2. Ověřovatele zápisu Mgr. Petra Ošlejška a Pavla Pechu.  
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje: 
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse.  
4.2. Výběr nabídky na veřejnou zakázku „Knínice – novostavba autobusových zálivů“ ve 

výši 2.820.676,- Kč bez DPH (3.413.018,- Kč s DPH) podané firmou DEAS, spol. 
s r.o., Rovná 2146/11, Boskovice. 

5.2. Řád veřejného pohřebiště platný od 1.10.2022.  

5.3. Ceník za pronájem hrobových míst veřejného pohřebiště městyse Knínice. 

       Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 9. 2022. 

 
 
Zastupitelstvo městyse ukládá: 
4.3. Uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem veřejné zakázky, firmou DEAS, 

spol. s r.o., Rovná 2146/11, Boskovice.    
        Zodpovídá: ÚM. Termín 31.10.2022. 
 
 
 
 
 Mgr. Petr Ošlejšek     Pavel Pecha 
 
 
 
 
 
                                                  Petr Grénar, starosta 
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Předsedající:  Petr Grénar, starosta. 
Přítomni:  8 členů ZM – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Pavel Lajšner, Pavel 

Pecha, Miroslav Přikryl č. 133, Mgr. Petr Ošlejšek, Ing. Kamil Filip, 
Bc. Miroslav Hartl. 

Omluven: Miroslav Přikryl č. 118. 

 
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 ověřovatelů zápisu a zapisovatele. 
3. Rozpočtové opatření č. 5/2022 a 6/2022. 
4. Novostavba autobusových zálivů. 
5. Řád pohřebiště. 
6. Diskuse.  
7. Různé, dotazy a připomínky občanů. 
8. Ukončení zasedání 

 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
2.1. ZM schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse. 
 

Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Ing. Kamil Filip, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel 
Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Za ověřovatele zápisu navrhl Mgr. Petra Ošlejška a Pavla Pechu.  
 
2.2. ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Petra Ošlejška a Pavla Pechu. 
 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Ing. Kamil Filip, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel 
Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
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Starosta určil zapisovatele Bc. Miroslava Hartla. 

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. Rozpočtové opatření č. 5/2022 a 6/2022.            
 
Rozpočtové opatření č. 5/2022 upravuje:  

- v příjmové části příjem dotace na vybavení knihovny (poskytovatel 
Jihomoravský kraj), ve výdajové části navýšení oddílu 33 – Kultura (výdaje 
související s touto dotací), 

- v příjmové části příjem kompenzačního bonusu za období 11/2021-01/2022, 
s tímto související snížení položky 1111 – Příjem z daně z příjmů FO placené 
plátci, 

- v příjmové části příjem dotace „Knínice – Rekonstrukce chodníku ke 
kulturnímu domu“ (poskytovatel SFDI), ve výdajové části navýšení oddílu 22 
– Doprava, 

- ve výdajové části navýšení odd 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky. 
Rozpočtové opatření č. 6/2022 upravuje: 

- v příjmové části 2. část dotace „Knínice – Rekonstrukce chodníku ke 
kulturnímu domu“ (poskytovatel SFDI), ve výdajové části navýšení oddílu 22 
– Doprava, 

- v příjmové části vratka návratné finanční výpomoci od TS Malá Haná – 
Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu II. etapa, ve výdajové 
části navýšení odd. 37 – Ochrana ŽP, 

- v příjmové části příjem dotace na volby do obecních zastupitelstev a 1/3 
Senátu Parlamentu ČR, ve výdajové části navýšení odd. 61 – Státní moc, 
státní správa… (výdaje související s touto dotací), 

- v příjmové části navýšení odd. 31 – Pěstební činnost, 
- ve výdajové části navýšení odd. 39 – Ostatní činnosti související se službami 

pro FO.  
Příloha k materiálu: Rozpočtové opatření č. 5/2022 a 6/2022. 
 
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. 5/2022 a 6/2022. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Ing. Kamil Filip, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel 
Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 

 
ad. 4. Novostavba autobusových zálivů.            
 
Městys Knínice zadal provedení výběrového řízení na dodavatele projektu: „Knínice – 
novostavba autobusových zálivů“. Administraci výběrového řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu organizuje firma TAILORA s.r.o. Jihlava.  
V rámci výběrového řízení na zakázku byly osloveny 3 firmy k podání cenové nabídky 
na předmětné práce, dle zpracované projektové dokumentace.  

http://www.mestyskninice.cz/
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Dvě firmy předložily ve stanoveném termínu nabídku, jedna se z výběrového řízení 
omluvila.  
Nabídku podala firma DEAS, spol. s r.o., Rovná 2146/11, Boskovice a KORA – 
VODOSTAVING s.r.o., Zbraslavecká 492, Kunštát. Z výběrového řízení se omluvila 
firma K.T.S. – MONTÁŽE s.r.o., Havírenská 1020/10 Letovice.  
Hodnotící komise konstatovala, že nabídky jsou v souladu s podmínkami výběrového 
řízení.  
Nabídka s nejnižší cenou podaná firmou DEAS, spol s.r.o. Rovná 2146/11, 
Boskovice ve výši 2.820.676,- Kč bez DPH (3.413.018,- Kč s DPH) byla 
vyhodnocena jako nejvýhodnější. 
Dokumentace k výběrovému řízení je k nahlédnutí na ÚM, nabídky Vám byly zaslány 
elektronicky.  
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.  
 

Ing. Kamil Filip upozornil, že je jako člen zastupitelstva povinen sdělit před 
projednáváním návrhu usnesení skutečnost, že je jednatelem firmy DEAS spol. s r.o., 
která byla ve výběrovém řízení vybrána k realizaci této veřejné zakázky. 
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
4.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
4.2. ZM schvaluje výběr nabídky na veřejnou zakázku „Knínice – novostavba 

autobusových zálivů“ ve výši 2.820.676,- Kč bez DPH (3.413.018,- Kč s DPH) 
podané firmou DEAS, spol. s r.o., Rovná 2146/11, Boskovice. 

4.3. ZM ukládá uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem veřejné zakázky,  
        firmou DEAS, spol. s r.o., Rovná 2146/11, Boskovice.    
        Zodpovídá: ÚM. Termín 31.10.2022. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel Lajšner, Mgr. Petr  
Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 133. 
Proti – 0 
Zdržel se - Ing. Kamil Filip. 
Schváleno počtem 7 hlasů.  
 
 

ad. 5. Řád veřejného pohřebiště městyse Knínice. 
 
Městys Knínice je podle § 16, odst. 1, z.č. 256/2001 Sb. ve znění pozdějších zákonů a 
předpisů o pohřebnictví provozovatelem veřejného pohřebiště v městysi Knínice. Podle 
§ 19 citovaného zákona musí mít obec schválený Řád veřejného pohřebiště (dále jen 
Řád).  
V souvislosti s vybudováním kolumbária je třeba schválit nový Řád veřejného 
pohřebiště, který bude rozšířen o rozsah poskytovaných služeb (kolumbárium). 
Kolumbárium bude sloužit pro uložení uren s lidskými ostatky. Současně se ruší Řád 
schválený 17. zastupitelstvem městyse ze dne 14.12.2020.   
Městys Knínice v souladu s Cenovým věstníkem Ministerstva financí předkládá ke 
schválení nový ceník za pronájem hrobových míst veřejného pohřebiště. Ceník je 
doplněn o částku za pronájem schránky kolumbária. Cena na 10 let je stanovena ve 
výši 2.000,- Kč. Platnost ceníku od 1.10.2022. Současně se ruší k 30.9.2022 ceník 
schválený 17. zastupitelstvem městyse ze dne 14.12.2020.   
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Příloha k materiálu: Řád veřejného pohřebiště. Ceník za pronájem hrobových míst.  
 
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 Řád veřejného pohřebiště platný od 1.10.2022.  

5.3. ZM schvaluje ceník za pronájem hrobových míst veřejného pohřebiště  

       městyse Knínice. 

       Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 9. 2022. 

 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, Ing. Kamil Filip, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel 
Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Pavel Pecha, Miroslav Přikryl č. 133. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 

ad. 6. Diskuse. 
 
Starosta informoval:  
V tomto týdnu by měla být dokončena oprava odpadů a kanalizací kolem pravé strany 
budovy školy. Jak jsem Vás informoval na posledním zasedání zastupitelstva městyse 
v červnu, začaly být ve spodní družině problémy s prolínající vodou, ve sklepě u 
školníka to o prázdninách vygradovalo do fáze, že jsme tam museli umístit kalové 
čerpadlo a vodu odčerpávat. Oprava začala o prázdninách výměnou odpadů v bývalé 
kotelně, kde byly při pracích objeveny další poškozené odpady. Zde je již vše nové vč. 
čistících kusů. Další problémy nastaly v septiku, který byl na dně naplněn drobným 
štěrkem, který se již několik let ztrácel u svodů umístěných u bočního hřiště. Další 
problémové místo byl okapní svod u bočního vchodu, kdy po odkopání zeminy bylo 
zjištěno, že není zaústěn do kanalizace, tudíž všechna voda tekla k základům budovy. 
Při zemních pracích kolem tohoto svodu byla objevena jímka, další jímka byla objevena 
našimi pracovníky před vchodem školníka pod zámkovou dlažbou a třetí jímka u 
hlavního vchodu pod travnatým povrchem. Proběhlo zde čištění Vodárenskou a.s. 
z jímky umístěné v místní komunikaci až ke vchodu bytu školníka, následně bylo 
zjištěno kamerovou zkouškou, ucpání drobným štěrkem ve více místech a poškození 
potrubí. V současné době je od bočního vchodu školy až k hlavnímu vše nové, 
vyčištěné, septik vysátý. Tento týden ještě proběhne kamerová zkouška s případným 
proplachem a vše se začne zahrnovat. Vše, co se dělalo je nafoceno a zakresleno 
s kótami pro další generace. 
V srpnu proběhl soud s panem Š. ohledně pozemku pod farskou zahradou. Soud byl 
odročen na říjen pro doplnění důkazních materiálů.  
O prázdninách byla neznámým pachatelem barvou poškozena fasáda kulturního domu 
a pódia za KD. Pódium chlapi nově nalíčili fasádní barvou před závody horských kol, 
fasáda KD se omyje tlakovou horkou vodou po zimě, tak jako fasáda školy, která po 
omytí vypadá jako nová.   
Od 26.9. se podávají žádosti na rekonstrukce a výstavby učeben z IROPu. Máme 
nachystané všechny podklady pro tohle podání na výstavbu dvou odborných učeben 
z bytu školníka. Stavební část a vybavení učeben a kabinetů jsme spočítali zhruba na 
5,5 mil. Kč. Jelikož se jedná patrně o poslední dotaci ve výši 85%, jsou tam započítány i 
např. přenosné LCD tabule apod. Uvidíme, co vše bude uznatelné, případně se 
neuznatelné částky vyškrtnou. Alokovaná částka je 15,5 mld., předpoklad vyčerpání je 
do měsíce i méně. Ještě jsem nechal předělat rozpočet na aktuální ceny, jelikož 
původní je téměř rok starý a ceny jsou dnes jiné.   
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Ing. Servus má vytvořen projekt na opravy chodníků v úseku od gabionu až po 
křižovatku u KD, vše je posláno do Prahy na SFDI kvůli konzultaci projektu k dotaci. 
Během pár dní bychom měli znát výsledek, zda je vše dle norem a poté se musí vyřídit 
stavební povolení. Příjem žádostí o dotaci by měl být začátkem příštího roku, dotace by 
měla být opět 85 procent. Poslední věc, na kterou ještě čekáme, je diagnostika 
současného autobusového zálivu, zda unese veškerou dopravu při vychýlení hlavní 
silnice vpravo ve směru na Šebetov, tak aby byl na zastávce u Mahelů autobus mimo 
komunikaci při zachování současného nástupního místa. Ještě bude dokreslovat úsek 
od KD po Hanzláky, ten by ovšem na dotace nešel z důvodu nemožnosti vytvoření 
místa pro přecházení. Nebo přechodu pro chodce.  
Po proběhlých celkových opravách komunikací nás čekají ještě dílčí opravy, které 
provede firma DEAS během října. Seznam poškozených úseků máme nachystaný.   
Příští týden proběhne audit obce, ať je vše předáno novému zastupitelstvu bez závad.  
Na účtech městyse je k dnešnímu dni 6.976.637,- Kč u ČSOB a 13.410.499,- Kč u 
ČNB, zbývá uhradit pouze faktury firmě Energetika Boskovice za prováděné práce, což 
jsou převážně chráničky, které se umísťovali kolem staveb např. kolem Semíče, za 
gabionem apod. Ještě zbývá též uhradit poslední fakturu za kolumbárium, zde byly přes 
prázdniny odstraňovány nedostatky. Mají ještě přijít finance z dotace za opravu 
tělocvičny základní školy 860.000,- Kč a poslední proplacení chodníku ke KD ve výši 
25.000,- Kč. Dotaci na opravu hřbitovní zdi jsme bohužel nezískali.  
 
Žádost M. P. o koupi části obecního pozemku p.č. 4836 nebyla schválena, z důvodu 
vedení inženýrských sítí na pozemku.  
 
Žádost T. V. o koupi obecního pozemku p.č. 3775 nebyla schválena, jelikož si tento 
pozemek chce městys ponechat ve svém majetku.  
 
Na závěr bych Vám všem chtěl poděkovat za práci pro obec v uplynulém volebním 
období, každý z Vás se dílem zasloužil o to, že se podařilo realizovat spoustu akcí, že 
jsme mohli proinvestovat spoustu peněz z dotací a je to na vzhledu Knínic vidět. 
Novému zastupitelstvu přeji hodně úspěchů, ať se daří i nadále Knínice rozvíjet i když 
to nebude v této době vůbec lehké. Upřímně děkuji.   
 
ZM bere na vědomí informace uvedené v diskusi.  
 

 
ad. 7. Různé, dotazy a připomínky občanů.  
 
- 
 
 

ad. 8. Ukončení zasedání. 

Starosta poděkoval za účast a v 18.21 h. zasedání ukončil.  
 
Zapsal: Bc. Miroslav Hartl.     
 
 
Ověřovatelé zápisu:     Mgr. Petr Ošlejšek   Pavel Pecha 
 
Ověřeno dne: 16. 9. 2022 

 
 

Petr Grénar, starosta 


