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U S N E S E N Í 
 

č. 2. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne  
21. 11. 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. 7/2022 a 8/2022. 
Informace uvedené v diskusi.  
 
Zastupitelstvo městyse určuje: 
2.2. Ověřovatele zápisu Františka Dračku a Miroslava Přikryla.  
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje: 
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse.  
7.2. Znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR-

001030078423/001-ENGB pro EG.D, a.s., Lidická 36, Brno, na pozemku p.č.  2768/2 a 
387/4 v k.ú. Knínice u Boskovic.  

8.2. Znění Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného 
sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko 
pro rok 2023. 

9.2. Spolufinancování Charitní pečovatelské služby Blansko pro rok 2023 ve výši 10.217,- 
Kč.  

 
Zastupitelstvo městyse ukládá: 
7.3. Uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-001030078423/001-ENGB 

s EG.D, a.s. Lidická 36, Brno. 
    Zodpovídá: starosta.  Termín: 30. 11. 2022 
8.3. Uzavřít Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného 

sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko 
pro rok 2023 s Městem Boskovice.  

  Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2022. 
9.3. Uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na spolufinancování pečovatelské 

služby s Oblastní charitou Blansko, Komenského 19, Blansko.  
    Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2022. 
 
Zastupitelstvo městyse uděluje: 
4.2. Zmocnění pro starostu městyse Knínice k provádění a schvalování rozpočtových 

opatření v rozsahu: 
- do výše 500.000,- Kč včetně v jednotlivých závazných ukazatelích rozpočtu (oddíly),  
- neomezeně při rozpočtovém zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných 

rozpočtů (dotace), 
- neomezeně v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje havárie, stav nouze, výdaj 

k odvrácení možných škod,  
- neomezeně v případech zhodnocování finančních prostředků městyse (např.      
    termínované vklady aj.) 
5.2. Zmocnění pro starostu městyse Knínice k zastupování městyse Knínice 

v dobrovolných svazcích obcí – Dobrovolný svazek obcí Boskovicko, Svazek obcí pro 
výstavbu rychlostní komunikace R43 a Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá 
Haná. 
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Zastupitelstvo městyse stanovuje: 
6.2. Celkový počet zaměstnanců městyse Knínice na 5 zaměstnanců. 

 
 
 František Dračka     Miroslav Přikryl 
 
                                                  Petr Grénar, starosta 
 

 

 

 

Z Á P I S  

z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne  

21. 11. 2022 v zasedací místnosti úřadu městyse  

od 18 hodin 

 
Předsedající:  Petr Grénar, starosta. 
Přítomni:  8 členů ZM – Tomáš Bohatec, František Dračka, Petr Grénar, Bc. 

Miroslav Hartl, Pavel Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl, 
Ing. Michal Štolfa. 

Omluven: Miroslav Dvořák. 

 
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. Rozpočtové opatření č. 7/2022 a 8/2022. 
4. Zmocnění starosty městyse k provádění a schvalování rozpočtových opatření. 
5. Zmocnění starosty k zastupování v dobrovolných svazcích obcí. 
6. Stanovení počtu zaměstnanců městyse Knínice. 
7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
8. Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence na rok 2023.  
9. Spolufinancování pečovatelské služby na rok 2023. 
10. Diskuse.  
11. Různé, dotazy a připomínky občanů. 
12. Ukončení zasedání.  
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Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
2.1. ZM schvaluje program zasedání zastupitelstva městyse. 
 

Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, František Dračka, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel  
Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl, Ing. Michal Štolfa. 
Jednomyslně schváleno. 
 
Za ověřovatele zápisu navrhl Františka Dračku a Miroslava Přikryla.  
 
2.2. ZM určuje ověřovatele zápisu Františka Dračku a Miroslava Přikryla. 
 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, František Dračka, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel  
Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl, Ing. Michal Štolfa. 
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. Rozpočtové opatření č. 7/2022 a 8/2022.            
 
Rozpočtové opatření č. 7/2022 upravuje:  

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

- ve výdajové části navýšení odd. 37 – Ochrana ŽP. 
Rozpočtové opatření č. 8/2022 upravuje: 

- příjem dotace na volby prezidenta v lednu 2023, ve výdajové části výdaje s volbami 
související, 

- v příjmové části navýšení pol. 1121 – Příjem z daně z příjmů právnických osob, 
- v příjmové části navýšení pol. 1211 – Příjem z daně z přidané hodnoty, 
- ve výdajové části navýšení odd. 31 – Vzdělávání a školské služby, 
- ve výdajové části navýšení odd. 37 – Ochrana ŽP, 
- ve výdajové části navýšení odd. 39 – Ostatní činnosti související se službami pro 

obyvatelstvo, 
- ve výdajové části navýšení odd. 43 – Sociální služby a pomoc a společné činnosti 

v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. 
Příloha k materiálu: Rozpočtové opatření č. 7/2022 a 8/2022. 
 
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. 7/2022 a 8/2022. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, František Dračka, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel  

http://www.mestyskninice.cz/
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Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl, Ing. Michal Štolfa. 
Jednomyslně schváleno. 
 

 
ad. 4. Zmocnění starosty městyse k provádění a schvalování 

rozpočtových opatření.     
 
Zmocnění se uděluje k provádění rozpočtových opatření v mezidobí, kdy nezasedá 
Zastupitelstvo městyse Knínice (dále jen ZM).  
Rozpočtové opatření se řídí zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Dle odst. 
4, § 16 uvedeného zákona se rozpočtové opatření uskutečňuje povinně, jde-li o změny ve 
finančních vztazích, které je nutné neprodleně zapojit do rozpočtu. 
ZM budou následně rozpočtová opatření, prováděná starostem na základě jeho zmocnění, 
předložena na nejbližším zasedání ZM k projednání.  
 
Starosta městyse se zmocňuje k provádění a schvalování rozpočtových opatření 
v následujícím rozsahu: 
- do výše 500.000,- Kč včetně v jednotlivých závazných ukazatelích rozpočtu (oddíly),  
- neomezeně při rozpočtovém zapojení účelově přidělených finančních prostředků  
   z jiných rozpočtů (dotace), 
- neomezeně v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje havárie, stav nouze, výdaj  
   k odvrácení možných škod,  
- neomezeně v případech zhodnocování finančních prostředků městyse (např.      
   termínované vklady aj.) 
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
4.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
4.2. ZM uděluje zmocnění pro starostu městyse Knínice k provádění a schvalování 

rozpočtových opatření v rozsahu: 
- do výše 500.000,- Kč včetně v jednotlivých závazných ukazatelích 

rozpočtu (oddíly),  
- neomezeně při rozpočtovém zapojení účelově přidělených finančních prostředků z 

jiných rozpočtů (dotace), 
-  neomezeně v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje havárie, stav nouze, výdaj 

k odvrácení možných škod,  
-   neomezeně v případech zhodnocování finančních prostředků městyse (např.      
    termínované vklady aj.) 

 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, František Dračka, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel  
Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl, Ing. Michal Štolfa. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 

ad. 5. Zmocnění starosty městyse k zastupování v dobrovolných 
svazcích obcí. 

 
Zmocnění se uděluje k zastupování městyse Knínice v dobrovolných svazcích obcí, ve 
kterých má městys podíl na jmění člena svazku: 

1. Dobrovolný svazek obcí Boskovicko, IČ: 71185585 
2. Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43, IČ: 71188720 
3. Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná, IČ: 06609627 
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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 uděluje zmocnění pro starostu městyse Knínice k zastupování městyse 

Knínice v dobrovolných svazcích obcí – Dobrovolný svazek obcí Boskovicko, 

Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 a Dobrovolný svazek obcí 

Technické služby Malá Haná. 

Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, František Dračka, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel  
Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl, Ing. Michal Štolfa. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 
 

ad. 6. Stanovení počtu zaměstnanců městyse Knínice. 
 
Dle ustanovení § 102, odst. 2, písm. j) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, se 
stanovuje celkový počet zaměstnanců městyse na 5 zaměstnanců.  
 
Dvě pracovnice zařazené do úřadu městyse – účetní/matrikářka a referentka státní 
správy/samosprávy.  
Tři zaměstnanci pro úklid městyse, údržba veřejné zeleně, manuální a pomocné práce.  
 
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 stanovuje celkový počet zaměstnanců městyse Knínice na 5 zaměstnanců. 

 

Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, František Dračka, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel  
Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl, Ing. Michal Štolfa. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 

ad. 7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro  
          EG.D, a.s. 
 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PR-001030078423/001-ENGB 
předkládá EG.D, a.s. Jedná se o zřízení věcného břemene v podobě distribuční soustavy 
kabelového vedení NN, v rámci realizované stavby „Knínice, kabel NN, Mlýnek“, na 
pozemku městyse p.č. 2768/2 a 387/4 v k.ú. Knínice u Boskovic. Věcné břemeno se zřizuje 
úplatně za jednorázovou úplatu v celkové výši 6.900,- Kč bez DPH.  
Příloha k materiálu: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.                              
 
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 znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 

PR-001030078423/001-ENGB pro EG.D, a.s., Lidická 36, Brno, na pozemku p.č.  
2768/2 a 387/4 v k.ú. Knínice u Boskovic.  
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7.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-001030078423/001-
ENGB s EG.D, a.s. Lidická 36, Brno. 

    Zodpovídá: starosta.  Termín: 30. 11. 2022 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, František Dračka, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel  
Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl, Ing. Michal Štolfa. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 
 

ad. 8. Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence a 
odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě 
sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2023.                                   

 
 
Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného sociálního 
poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2023 
předkládá Město Boskovice, jako správní obvod obce s rozšířenou působností. Pro rok 
2023 činí podíl městyse 32,00 Kč/obyvatel obce (v roce 2022 činil podíl 21,50 Kč/obyvatel 
obce). 
Celková požadovaná částka ve výši 30.000,- Kč. 
 
Příloha k materiálu: Smlouva o příspěvku na financování služeb sociální prevence a 
odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu 
Blansko pro rok 2023. 
Tabulky kalkulací. 
 
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 schvaluje znění Smlouvy o příspěvku na financování služeb sociální     

prevence a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě 
sociálních služeb okresu Blansko pro rok 2023. 

8.3. ZM ukládá uzavřít Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence 
a odborného sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních 
služeb okresu Blansko pro rok 2023 s Městem Boskovice.  

  Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2022. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, František Dračka, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel  
Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl, Ing. Michal Štolfa. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 

ad. 9. Spolufinancování pečovatelské služby na rok 2023.                                   
 
Oblastní charita Blansko žádá o poskytnutí dotace na spolufinancování Charitní 
pečovatelské služby Blansko na rok 2023. Celková požadovaná částka ve výši 10.217,- 
Kč (1 klient – skutečnost roku 2021). 
Příloha k materiálu: Žádost Oblastní charity Blansko. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
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Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
9.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
9.2. ZM schvaluje spolufinancování Charitní pečovatelské služby Blansko pro rok 

2023 ve výši 10.217,- Kč.  
9.3. ZM ukládá uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na 

spolufinancování pečovatelské služby s Oblastní charitou Blansko, Komenského 
19, Blansko.  

    Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2022. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, František Dračka, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel  
Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl, Ing. Michal Štolfa. 
Jednomyslně schváleno. 
 
 
Český červený kříž, oblastní spolek ČČK Blansko žádá o poskytnutí příspěvku na 
spolufinancování Terénní pečovatelské služby na rok 2023. Celková požadovaná částka 
ve výši 40.268,- Kč (2 klienti – skutečnost roku 2021). 
Příloha k materiálu: Žádost Českého červeného kříže Blansko. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Starosta nechal hlasovat o schválení poskytnutí příspěvku pro žadatele Český červený  
kříž, oblastní spolek ČČK Blansko: 
 
Hlasování:  
Pro – 0 
Proti – Tomáš Bohatec, František Dračka, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel  
Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl, Ing. Michal Štolfa. 
Zdržel se - 0 
 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 

ad. 10. Diskuse. 
 
Starosta informoval:  
Na předminulém zasedání zastupitelstva jsem informoval o tom, že budeme žádat o dotaci 
na odborné učebny z bytu pana školníka. Přijímání žádostí bylo na konci září zrušeno 
z důvodu nečekaného snížení procentuální podpory projektů, poté byl vypsán další termín 
1.11., kdy ovšem zkolaboval program, další kolo je tedy naplánováno na 25.11. Dne 1.11. 
se program pro přijímání žádostí rozjel až ve večerních hodinách, kdy se Knínice přihlásily, 
bohužel vše bylo zrušeno a žádosti se budou podávat znovu.  
 
V uplynulých dnech byla provedena rekonstrukce místního rozhlasu, na který jsme obdrželi 
dotaci. Rozhlas již funguje, jedná se o bezdrátovou digitální technologii, obsluha byla 
proškolena. 
 
Po čtyřech letech administrace nám začal platit nový územní plán, respektive změna č.1 
územního plánu. Během této doby se změnila legislativa, po zapracování změn do 
územního plánu, který jsme měli, máme vydaný nový a ne původní a k němu změnu. Je 
to přehlednější v tom, že se nemusí hledat v např. v původním a poté pročítat každou jeho 
změnu. Územní plán je uložen k nahlédnutí na úřadě městyse, stavebním úřadě 
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v Boskovicích, odboru územního plánování MěÚ v Boskovicích a čtvrtý na krajském úřadě 
v Brně.  
 
Dne 15.11. jsem se zúčastnil valné hromady TSMH v Lysicích. Do svazku byla přibrána 
53 obec, jedná se o městys Jedovnice. Technické služby mají v současné době 30 
zaměstnanců, 10 vozidel. Další nové svozové vozidlo bude zakoupeno na jaře, kdy 
dokonce mají být dotace na nákup ve výši 50 procent, což je asi 2,5 mil. Kč. Byli jsme 
informováni i o vývoji cen odpadů, nově bude v ceníku zařazeno dřevo a dřevěné výrobky, 
které se budou třídit z velkoobjemového odpadu. Výkupní cena papíru se změnila tak, že 
v současné době se doplácí. Dražší je i skládkování, spalování, náklady na svozy. 
V současné době mají obce poplatky za odpad průměrně 600 - 700,- Kč/rok. Chystá se 
nová legislativa, kdy budou občané platit skutečné náklady na likvidaci odpadů tak, aby 
obce nedopláceli ani korunu.  
Když mluvím o zdražování, tak nám bude zvednuta i cena nakupované vody ze svazku o 
7 Kč/kubík vody. Knínicím vzrostou náklady také, energie na čerpání bude od nového roku 
přibližně 3x dražší, chemie je též dražší.      
 
Do konce listopadu bude hotový nový větrolam kolem Agrospolu. Poté se bude tři roky o 
větrolam starat stát, resp. Pozemkový úřad v Blansku následnou péčí. Poté bude zdarma 
předán Knínicím.  
 
Po několika jednáních s firmou Mix-Max Energetika ohledně nákupu energií byly osloveni 
dodavatelé energií k podání nabídky. Z oslovených firem podala nejvýhodnější nabídku 
firma TEDOM a to jak na elektřinu, tak i na plyn. S danou firmou bude uzavřena smlouva 
na dodávky elektřiny a plynu na rok 2023.  
 
Několikátý týden probíhá rekonstrukce vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení v části 
Městečka a ke hřišti. Od nové trafostanice v části Městečka jsou po obou stranách téměř 
hotové i terénní úpravy, od restaurace Na terase je zpět zadlážděn i chodník, u kterého 
budeme muset také provést výhledově rekonstrukci, ale až po odstranění starých sloupů.    
 
Od ledna 2023 dojde k navýšení ceny nájmu pro nájemce v obecních bytech o 15%. Dojde 
také k úpravě ceny za pronájem a užívání nebytových prostor městyse.  
 
Ve školské radě ZŠ a MŠ Knínice zůstane zástupcem za městys paní Dana Kirschnerová 
a pan Petr Grénar. Zástupce za rodiče bude nově pan Daneš Pulec ml.  
 
Město Velké Opatovice vyhlásilo petici pro zachování vlakové dopravy úseku linky S21 na 
trati Boskovice-Velké Opatovice, která má být Krajským úřadem Brno zrušena. Odkaz na 
petici naleznete na našich internetových stránkách.  
 
 
ZM bere na vědomí informace uvedené v diskusi.  
 

 
ad. 11. Různé, dotazy a připomínky občanů.  
 
- 
 
 

ad. 12. Ukončení zasedání. 

Termín příštího zasedání zastupitelstva stanovuji na pondělí 12. 12. 2022.   
Starosta poděkoval za účast a v 18.36 h. zasedání ukončil.  
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Zapsal: Marta Korčáková      
 
 
Ověřovatelé zápisu:     František Dračka   Miroslav Přikryl 
 
Ověřeno dne: 23. 11. 2022 

 
 

Petr Grénar, starosta 
 
 
 


