
 

 

 

SVOLÁNÍ 

řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky 
 

V souladu s ust. § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, svolávám řádné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/24. 

 
Místo 

konání: 

 

zasedací místnost zastupitelstva městské části Brno-Kníničky, Ondrova 25 

Doba 

konání: 

 

21.06.2021 od 17.30 hod. 

Navržený  

program: 
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2. Schválení programu 

3. Návrhy, připomínky a podněty občanů 

4. Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 26.04.2021 

5. Připomínky MČ Brno-Kníničky k upravenému návrhu nového Územního plánu města Brna 

6. Schválení nájemní smlouvy se Zapsaným spolkem vlastníků televizního rozvodu TKR 

Kníničky-Bystrc 

7a. Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou 

rekreaci č.e. 88, postavené na pozemku p.č. 911 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního 

města Brna 

7b. Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou 

rekreaci č.e. 99, postavené na pozemku p.č. 921 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního 

města Brna 

8. Schválení dodavatele zakázky malého rozsahu „Přístavba tělocvičny při MŠ Studánka, Ondrova" 

9. Zakázka malého rozsahu „Zastínění dětských hřišť v k.ú. Kníničky" 

10. Schválení Kníničského adventu 2021 

11. Schválení účetní závěrky MČ Brno-Kníničky za rok 2020 

12. Schválení závěrečného účtu MČ Brno-Kníničky za rok 2020 

13. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno – Kníničky na období 2023-2027 

14. Schválení účetní závěrky MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, p.o. za rok 2020 

15. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, p.o. za rok 2020 

16. Schválení účelového příspěvku pro MŠ Studánka Brno, Ondrova 25 

17. Rozpočtová opatření 

18. Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

19. Písemná zpráva starostky a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech 

20. Písemná informace o přípravných řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v kat. území 

Kníničky 

21. Informace předsedů výborů a komisí 

22. Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 

 

 

 

Upozorňuji na povinnost platnou pro členy zastupitelstva i pro veřejnost: zakrytí úst a nosu použitím 

ochranných prostředků dýchacích cest, a to respirátorem třídy FFP2 a výše nebo nanorouškou, platné 

pro všechny účastníky zasedání a dodržování vzájemných odstupů 2 metry pro účastníky zasedání, 

kteří nejsou členy zastupitelstva.  

 

V Brně dne 11.06.2021 

 

 

Lenka Ištvanová v.r. 

starostka MČ Brno-Kníničky 

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - KNÍNIČKY, STAROSTKA, NOVÁ 11, 635 00 BRNO 

 


