
  

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

Usnesení 
z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/31 konaného dne 19.09.2022 

od 17:30 

 

Přijatá usnesení: 

Usnesení č. 1/31/2022 
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zapisovatelem Miroslavu Keprtovou a určuje ověřovateli 

zápisu Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka. 

Usnesení č. 2/31/2022   
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje následující program zasedání: 

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 20.06.2022 

5) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 34, 

postavené na pozemku p.č. 993 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna 

6) Schválení zhotovitele zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace: Úprava prostranství - park 

U Lva“ 

7) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Kníničky na období 2024 - 2028 

8) Schválení Statutu sociálního fondu 

9) Schválení účelového příspěvku pro Mateřskou školu Studánka, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace 

10) Rozpočtová opatření 

11) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

12) Písemná zpráva starostky a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech 

13) Písemná informace o přípravných řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v kat. území Kníničky 

14) Informace předsedů výborů a komisí 

15) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 

Usnesení č. 3/31/2022   
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím 

předkupního práva z úrovně SMB nebo společnosti Lesy města Brna, a.s.   stavby pro rodinnou rekreaci 

č.e. 34, postavené na pozemku p.č. 993 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna. 

Usnesení č. 4/31/2022   
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje jako zhotovitele zakázky malého rozsahu nazvané 

„Zpracování projektové dokumentace: Úprava prostranství - park U Lva“ Ing. Marka Holána s nabídkovou 

cenou 278.000,- Kč (zhotovitel není plátce DPH)  

a dále bere na vědomí informaci, že ve smlouvě o dílo na zakázku malého rozsahu nazvané „Zpracování 

projektové dokumentace: Úprava prostranství - park U Lva“ bude upraven článek IV. Lhůta plnění. 

Usnesení č. 5/31/2022 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu městské 

části Brno Kníničky na období 2024 - 2028. 

Usnesení č. 6/31/2022 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje předložený statut sociálního fondu městské části 

Brno Kníničky. 

Usnesení č. 7/31/2022   
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje účelový příspěvek pro Mateřskou školu Studánka, Brno, 

Ondrova 25, příspěvkovou organizaci ve výši 70 000 Kč na položku rozpočtu 502 Spotřeba energie s datem 

vyúčtování 31.12.2022. 
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Usnesení č. 8/31/2022   
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí informace o provedených rozpočtových 

opatřeních v kompetenci starostky č. 05 až 08/2022. 

 

V Brně dne 27.09.2022 

……………………………..   ………………………….  ……………………….. 

Lenka Ištvanová v.r.   Aleš Chrastil v.r.   Ing. Petr Juránek v.r. 

starostka    ověřovatel zápisu   ověřovatel zápisu                                    


