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U S N E S E N Í 
 

č. 3. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne  
12. 12. 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. 9/2022. 
Informace uvedené v diskusi.  
 
Zastupitelstvo městyse určuje: 
2.2. Ověřovatele zápisu Bc. Miroslava Hartla a Tomáše Bohatce.  
 
Zastupitelstvo městyse schvaluje: 
2.1. Program zasedání zastupitelstva městyse.  
4.2. Rozpočet městyse Knínice na rok 2023.  
4.3. Střednědobý výhled rozpočtu městyse Knínice na období 2024-2026. 
5.2. Poskytnutí dotace pro TJ Malá Haná Knínice z rozpočtu městyse    Knínice na rok 

2023 ve výši 200.000,- Kč.  
5.3. Znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč mezi 

Městysem Knínice a TJ Malá Haná Knínice. 
6.2. Poskytnutí dotace pro SH ČMS - SDH Knínice z rozpočtu městyse Knínice na rok 

2023 ve výši 80.000,- Kč.  
6.3. Znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč mezi 

Městysem Knínice a SH ČMS - SDH Knínice. 
7.2. Obecně závaznou vyhlášku městyse Knínice č. 1/2022 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství.  
8.2. Výběr nabídky na veřejnou zakázku „Dodavatel elektrické energie pro městys 

Knínice a Základní školu a mateřskou školu Knínice, p.o.“ podané firmou TEDOM 
energie s.r.o., se sídlem Klášterského 13, Brno.  

8.3. Výběr nabídky na veřejnou zakázku „Dodavatel zemního plynu pro městys Knínice a 
Základní školu a mateřskou školu Knínice, p.o.“ podané firmou TEDOM energie 
s.r.o., se sídlem Klášterského 13, Brno.  

8.2.a) Cenu vodného ve výši 40,- Kč bez DPH a stočného ve výši 25,- Kč bez DPH pro 
městys Knínice od 1. 1. 2023. 

8.2.b) Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 
9402006305/3000003537 se společností GasNet, s r.o., Klíšská 940, Ústí nad 
Labem. 

 
Zastupitelstvo městyse ukládá: 
5.4. Uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Malá Haná Knínice, z.s., 

Knínice 276 ve schváleném znění a zveřejnit jí na úředních deskách.  
      Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2022. 
6.4. Uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s SH ČMS - SDH Knínice, 

Knínice 103 ve schváleném znění a zveřejnit jí na úředních deskách.  
      Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2022. 
8.4. Uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu s vybraným 

uchazečem veřejných zakázek firmou TEDOM energie s.r.o., se sídlem Klášterského 
13, Brno. 

      Zodpovídá: ÚM. Termín: 31. 12. 2022. 
8.3.b) Uzavřít Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 

9402006305/3000003537 se společností GasNet, s r.o., Klíšská 940, Ústí nad 
Labem.  
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      Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2022. 
 
 
 
 
 
 Bc. Miroslav Hartl     Tomáš Bohatec 
 
 
 
 
 
                                                  Petr Grénar, starosta 
 

 

 

 

 

 

Z Á P I S  
z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne  

12. 12. 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 18.01 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. 9/2022. 
4. Rozpočet městyse Knínice na rok 2023, Střednědobý výhled rozpočtu.  
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5. Smlouva o poskytnutí dotace TJ MH Knínice.  
6. Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS – SDH Knínice. 
7. Obecně závazná vyhláška městyse Knínice. 
8. Dodavatel energií pro městys Knínice.  
8. a) Cena vodného a stočného v městysi Knínice. 
8. b) Dodatek je smlouvě o nájmu a provozování plynovodu. 
9. Diskuse.  
10. Různé, dotazy a připomínky občanů. 
11. Ukončení zasedání.  

 
Starosta upozornil, že oproti zveřejněnému programu zasedání ZM navrhuje rozšíření 
programu o bod 8. a) Cena vodného a stočného v městysi Knínice a bod.8. b) Dodatek je 
smlouvě o nájmu a provozování plynovodu. 
 
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 Bc. Miroslava Hartla a Tomáše Bohatce.  
 
2.2. ZM určuje ověřovatele Bc. Miroslava Hartla a Tomáše Bohatce. 
 
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. 9/2022.            
 
Rozpočtové opatření č. 9/2022 upravuje:  

- v příjmové části příjem dotace OPŽP „Protipovodňová opatření městyse Knínice“ 
- ve výdajové části navýšení odd. 37 – Ochrana ŽP 
- ve výdajové části navýšení odd. 31 – Vzdělávání a školské služby 
- ve výdajové části navýšení odd. 33 – Kultura, církve a sdělovací prostředky 
- ve výdajové části navýšení odd. 63 – Finanční operace 
- ve výdajové části navýšení odd. 43 – Sociální služby a pomoc a společné činnosti 

v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti.  
Příloha k materiálu: Rozpočtové opatření č. 9/2022. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

http://www.mestyskninice.cz/
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3.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
3.2. ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2022. 
 
Hlasování:  
Pro – Tomáš Bohatec, František Dračka, Petr Grénar, Bc. Miroslav Hartl, Pavel  
Lajšner, Mgr. Petr Ošlejšek, Miroslav Přikryl, Ing. Michal Štolfa. 
Jednomyslně schváleno. 
 

 
ad. 4. Rozpočet městyse Knínice na rok 2023, Střednědobý výhled 

rozpočtu na období 2024-2026.     
 
Návrh rozpočtu městyse Knínice na rok 2023 je předložen ke schválení ZM.  
 
Celková částka na straně příjmů:  25.391.900,- Kč.  
Zapojení přebytku:            +14.234.400,- Kč.  
Odpočet splátky úvěru:      - 500.000,- Kč. 
 
Celková částka na straně výdajů:  39.126.300,- Kč.  
 
Závazným ukazatelem u příjmů je třída, u výdajů oddíl. Závazným ukazatelem  
u financování je položka.  
 
Současně je předložen Střednědobý výhled rozpočtu městyse Knínice na období 2024-
2026. 
Příloha k materiálu: Rozpočet na rok 2023, Střednědobý výhled rozpočtu na období  
2024-2026. 
 
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 Rozpočet městyse Knínice na rok 2023.  
4.3. ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu městyse Knínice na období  
2024-2026. 
 
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. Smlouva o poskytnutí dotace TJ Malá Haná Knínice, z.s. na rok 
2023. 

 
Spolek TJ Malá Haná Knínice, požádal městys o dotační podporu ve výši 200.000,- Kč 
na pokrytí nákladů v roce 2023.  
V rozpočtu městyse na rok 2023 v oddílu 34 – Tělovýchovná a zájmová činnost, je pro 
tento účel požadovaná částka vyčleněná.  
Příloha k materiálu: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. 
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
 



5 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
5.1. ZM bere na vědomí předložený materiál.  
5.2. ZM schvaluje poskytnutí dotace pro TJ Malá Haná Knínice z rozpočtu městyse 

Knínice na rok 2023 ve výši 200.000,- Kč.  
5.3. ZM schvaluje znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 

200.000,- Kč mezi Městysem Knínice a TJ Malá Haná Knínice. 
5.4. ZM ukládá uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Malá Haná 

Knínice, z.s., Knínice 276 ve schváleném znění a zveřejnit jí na úředních 
deskách.  

    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. 6. Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS - SDH Knínice, p.s. na rok 
2023. 

 
Spolek SH ČMS - SDH Knínice (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), požádal 
městys o dotační podporu ve výši 80.000,- Kč na pokrytí nákladů v roce 2023.  
V rozpočtu městyse na rok 2023 v oddílu 55 – Požární ochrana, je pro tento účel 
požadovaná částka vyčleněná.  
Příloha k materiálu: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. 
 
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 poskytnutí dotace pro SH ČMS - SDH Knínice z rozpočtu městyse 

Knínice na rok 2023 ve výši 80.000,- Kč.  
6.3. ZM schvaluje znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 

80.000,- Kč mezi Městysem Knínice a SH ČMS - SDH Knínice. 
6.4. ZM ukládá uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s SH ČMS - SDH 

Knínice, Knínice 103 ve schváleném znění a zveřejnit jí na úředních deskách.  
      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. 7. Obecně závazná vyhláška městyse Knínice. 
 
Z důvodu rostoucích nákladů na odpadové hospodářství je předložen návrh na zvýšení 
místního poplatku za odpady z 500,- Kč na 650,- Kč za občana/rok. Naposledy tento 
poplatek vzrostl v roce 2012.  
V roce 2021 byly náklady městyse na likvidaci netříděného odpadu ve výši 567.619,- Kč, 
tj. 599,39 Kč na občana (947 občanů k 1.1.2022). 
S navýšením místního poplatku za odpady je nutné vydat novou Obecně závaznou 
vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
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Příloha k materiálu: Obecně závazná vyhláška městyse Knínice č. 1/2022 o místním 
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Kalkulace nákladů za odpady.                     
 
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 Obecně závaznou vyhlášku městyse Knínice č. 1/2022 o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.  
 
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.  
Vyhláška bude zveřejněna na úředních deskách úřadu městyse po dobu min. 15 dní.  
 
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. Dodavatel energií pro městys Knínice.                                   
 
Společnost MIX MAX-ENERGETIKA, která pro městys Knínice zajišťuje energetický 
management, zadala poptávku na dodávku elektrické energie pro městys Knínice  
a ZŠ a MŠ Knínice na rok 2023. Současně zadala poptávku na dodavatele zemního 
plynu.  
Pro výběrové řízení bylo osloveno pět dodavatelů elektřiny a pět dodavatelů plynu. 
Z těchto pěti nabídku podaly jen tři firmy, z nichž jedna nesplnila požadavky. Zbylé dvě 
byly hodnoceny, podaly nabídku pro spotové ceny. Nejvýhodnější nabídku podala 
společnost TEDOM energie s.r.o., se sídlem Klášterského 13, Brno. Firma na trhu působí 
již několik let.  
Materiál k výběrovému řízení je k nahlédnutí v kanceláři úřadu a při jednání 
zastupitelstva. 
 
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 výběr nabídky na veřejnou zakázku „Dodavatel elektrické energie 

pro městys Knínice a Základní školu a mateřskou školu Knínice, p.o.“ podané 
firmou TEDOM energie s.r.o., se sídlem Klášterského 13, Brno.  

8.3. ZM schvaluje výběr nabídky na veřejnou zakázku „Dodavatel zemního plynu 
pro městys Knínice a Základní školu a mateřskou školu Knínice, p.o.“ podané 
firmou TEDOM energie s.r.o., se sídlem Klášterského 13, Brno.  

8.4. ZM ukládá uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu 
s vybraným uchazečem veřejných zakázek firmou TEDOM energie s.r.o., se 
sídlem Klášterského 13, Brno. 

      Zodpovídá: ÚM.  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. 
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ad. 8. a) Cena vodného a stočného v městysi Knínice. 
                                   
Provozovatel vodovodu a kanalizace v Knínicích, společnost AQUATIC, s r.o., Blansko, 
předkládá kalkulaci nákladů a doporučuje úpravu ceny vodného a stočného pro rok 2023: 
 
vodné zvýšit z  31,00 Kč + 10% DPH = 34,01 Kč/m3 

                     na  40,00 Kč + 10% DPH = 44,00 Kč/m3 

stočné zvýšit z  20,84 Kč + 10% DPH = 22,92 Kč/m3 
  na  25,00 Kč + 10% DPH = 27,50 Kč/m3 

 
Vodné + stočné celkem z 51,84 Kč + 10%DPH = 57,02 Kč/m3 

                                      na 65,00 Kč + 10%DPH = 71,50 Kč/m3. 
  
Zvýšení od 1. 1. 2023. Kontrolní odečet vodoměrů bude proveden 30. 12. 2022. 
Příloha k materiálu: Kalkulace vodného, spotřeby a náklady. Vodárenská, a.s. – cena 
vody.  
 
starosta – s ohledem na předloženou kalkulaci příjmů a výdajů, zvýšení ceny za vodu 
kupovanou od Vodárenské a.s. a nákladů za energie, navrhuji zvýšení o 10,- Kč/m3 
(celkem vodné i stočné). Jen pro informaci uvádím, že cena vody Svazku VAK Boskovice 
je pro rok 2023 stanovena na 142,72 Kč/m3 vč. DPH. 
Miroslav Hartl – Svazek VAK Boskovice zvyšuje cenu prodávané vody o cca 25%. Zvýší 
se i ostatní náklady, např. spotřeba elektřiny. Cenu vodného pro rok 2023 doporučuji 
navýšit o 10,- Kč/m3 a cenu stočného také o 10,- Kč/m3. 
Pavel Lajšner – souhlasím se zvýšením, které navrhuje pan starosta 10,- Kč/m3 celkem. 
Tomáš Bohatec – také souhlasím se zvýšením 10,- Kč/m3 celkem. 
Miroslav Přikryl – zvýšení cen doporučuji o 10% vodné, 10% stočné. 
Michal Štolfa – stanovit cenu navrhuji přibližně na výši poloviny ceny vody Vodárenské 
a.s. Boskovice – 65,- Kč/m3 celkem, tj. 40,- Kč/m3 vodné, 25,- Kč/m3 stočné, celkově 
zvýšení oproti roku 2022 bude o 13,- Kč/m3 bez DPH. 
 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
8.1.a) ZM bere na vědomí předložený materiál.  
8.2.a) ZM schvaluje cenu vodného ve výši 40,- Kč bez DPH a stočného ve výši 25,- 

Kč bez DPH pro městys Knínice od 1. 1. 2023. 
 
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. b) Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování 

plynárenského zařízení-podmínky 2022. 
 
Smlouva o nájmu a provozování plynárenského zařízení v naší obci byla uzavřena dne  
8. 12. 2004. 
Každoročně je částka za nájem a částka za běžnou údržbu za uplynulý rok upravena 
Dodatkem ke smlouvě. Dodatek je nutné schválit příslušným orgánem obce, dle zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění.  
Příloha k materiálu: Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení.  
 
Starosta vyzval členy k připomínkám, návrhům změn či doplnění.  
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Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
8.1.b) ZM bere na vědomí předložený materiál.  
8.2.b) ZM schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského 

zařízení č. 9402006305/3000003537 se společností GasNet, s r.o., Klíšská 940, 
Ústí nad Labem. 

8.3.b) ZM ukládá uzavřít Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování 
plynárenského zařízení č. 9402006305/3000003537 se společností GasNet, 
s r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem.  

      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. Diskuse. 
 
Starosta informoval:  
Před 14 dny jsme obdrželi dotaci na odborné učebny z IROPu ve výši 4.708.000,- Kč. 
Celková částka na odborné učebny byla rozpočtována na 5,5 mil. Kč s DPH. Jedná se o 
stavební část dvou učeben z bytu školníka, přestavbu kabinetu vedle ředitelny, kde 
v současné době sídlí školník a vybavení učeben i kabinetů k těmto učebnám. Jedna 
učebna bude jazyková, druhá badatelská. Když jsme tuhle dotaci chystali, tak jsme si 
řekli, že tam dáme maximum pomůcek, jelikož se může jednat o tak velkou dotaci 
naposledy. Výběrové řízení uděláme hned, jak to legislativa dovolí a poté hned začneme 
s přestavbou.  
Další žádost o dotaci, která byla vytažena ze zásobníku ministerstva a byla nám 
přiznána, je dotace ve výši 1.814.496,- Kč na přestavbu budovy úřadu. O tuto dotaci 
jsme žádali vloni hlavně kvůli havarijnímu stavu střechy na budově úřadu. Bohužel, jak 
jsme nachystali rozpočty na střechu, tak ministerstvo pro místní rozvoj sdělilo, že střecha 
může být max. 40 % výdajů. Proto byla doplněny i další věci, jako sanační omítky dole na 
chodbě, vytěžení bláta ze sklepa a vyštěrkování, oprava soc. zázemí v obřadní síni, 
broušení parket a výměna dveří v knihovně a v kancelářích. Počítali jsme to, i s těmito 
vnitřními opravami pořád bude lepší jít přes dotaci a opravit vše, než jen střechu bez 
dotace. (střecha 1,4 mil. Kč, s dotací oprava všeho cca 700 tis. Kč). Ještě máme 
požadavek od knihovnice na vybudování WC v knihovně, ale musíme zjistit možnosti 
odpadního vedení, voda není problém.  
V zimě nás čeká výběrové řízení na opravu chodníku od trafostanice k č.p. 76, včetně 
opravy části asfaltové plochy před domem č. 75. Další frekventovaný prostor je ještě u 
trafostanice, kde lidé scházejí z chodníku po poškozeném nájezdu k obchodu nebo dál 
do Knínic směrem k Šebetovu.  
Po novém roce by se mělo udělat i výběrové řízení na opravu hřbitovní zdi včetně 
vstupní brány. Dotaci jsme bohužel nezískali a na hřbitovní zdi pravděpodobně již dle 
sdělení ministerstva zemědělství nebudou. Podporované památky na dotace musí být 
v současné době zapsané jako kulturní památky, ale to zeď není. Rozsah opravy bude 
cca 2 mil. Kč, musí se udělat injektáže pod zeď, horní část odstranit, svázat věncem, 
položit betonové hlavy a z obou stran i za pomníky zdivo omítnout. Na rok 2024 bychom 
měli naplánovat opravu posledního kousku zdi a to mezi schodišti ke kostelu. Tam bude 
oprava nejnáročnější z důvodu přístupu od komunikace.   
Po novém roce oslovíme firmy k podání nabídky na provedení opravy mostu u pošty. Na 
jeho opravu bohužel dotace nedostaneme a je třeba mosty opravit teď, protože později 
by byla oprava daleko dražší. Co se týká mostu k fotbalovému hřišti, tam ještě vyčkáme 
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do února, jelikož je možnost vyjmutí naší žádosti o dotaci ze zásobníku ministerstva. Ale 
chystáme i podklady na opětovnou žádost na opravu komunikace a mostu k hřišti příští 
rok.  
Předminulý týden proběhla školská rada. Na této byl poprvé nový člen – zástupce rodičů 
a to Daneš Pulec ml. Ten vznesl asi 13 připomínek a podnětů k fungování školy. Tyhle 
budou předány vedení školy a do další školské rady budou vypracovány odpovědi. Další 
školská rada je na konci ledna. Zápisy školské rady by se měly následně zveřejňovat na 
stránkách školy.  
Minulý týden jsem byl v hasičské zbrojnici s projektantem Ing. Kolářem, který dělal 
několik projektů na budovy hasičských zbrojnic v okolí. Po prohlídce doporučil demolici a 
výstavbu nové zbrojnice. Vytvoří cenovou nabídku na demoliční výměr a projektovou 
dokumentaci ve verzi pro dotace. Tyhle mají být z IROPu a bylo by možné ji čerpat přes 
MASku v Boskovicích. Tento týden již vyřizuji stanoviska HZS.  
Před 14 dny byly vydrceny prostory lesa u vodojemu a Kovářovice. Tento nebo příští 
týden budou zřízeny oplocenky a podle počasí se začnou lesy osazovat. Na drcení, 
oplocenky i stromky jsou dotace. Nejsou pouze na smrky, ale bylo nám doporučeno dát i 
cca 8 tis. ks smrků do Kovářovic, jelikož se nemusí dávat do oplocenky a nebudou 
vysazeny jen listnáče. Předpoklad počtu stromků je přes 30 tis. ks stromků.  
20.12. budu podepisovat smlouvu na termínovaný vklad na dobu 6 měsíců s úrokem 
6,25 % u MONETA Bank. Je to nejvyšší úrok, který nám byl bankami v současné době 
nabídnut. Jelikož nám byla připsána minulý týden na účet dotace z rozhlasu přes milion 
korun, jsem domluven na termínovaný vklad ve výši 15 mil. Kč.  
Obecní zaměstnanci na údržbu zeleně zpracovali soupis požadavků na techniku a 
potřebné vybavení. Zakoupili nářadí za 2.500 Kč a mají požadavek na pořízení nového 
křovinořezu. U křovinořezu počkáme na možnosti pořízení z dotace Svazku Boskovicko, 
od kterého jsme již čerpali dotace, např. na pořízení pivních setů s párty stanem. 
Pracovníci mají také požadavek na nákup čelního nakladače, ke kterému jsem zajistil 
cenovou nabídku firmy Bohatec Vážany. Tento plánujeme objednat.   
Jihomoravský kraj zaslal prostřednictvím datové schránky městysi Knínice písemné 
sdělení k připomínkám vzneseným k připravované aktualizaci Plánu dopravní obslužnosti 
JMK. Městys Knínice nesouhlasí se zrušení vlakové dopravy na železniční trati 
Boskovice-Velké Opatovice. JMK ji od června 2023 ruší z ekonomických důvodů  
a z důvodu malého využití cestujícími.  
 
ZM bere na vědomí informace uvedené v diskusi.  
 

 
ad. 10. Různé, dotazy a připomínky občanů.  
 
- 
 

ad. 11. Ukončení zasedání. 

Termín příštího zasedání zastupitelstva bude s dostatečným předstihem sdělen. 
Předpokládaný termín je na konci února 2023. Pracovní schůzka bude v pondělí, týden 
před zasedáním zastupitelstva. 
Starosta poděkoval za účast a v 19.02 h zasedání ukončil.  
 
Zapsala: Marta Korčáková 
 
Ověřovatelé zápisu:     Bc. Miroslav Hartl  Tomáš Bohatec 
 
Ověřeno dne: 14. 12. 2022 

Petr Grénar, starosta 


