
 
 

 

Zápis 
z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VII/18 konaného dne 

12.09.2016 od 17:30 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo 
zahájeno v 17:34 hodin starostou, Bc. Martinem Žákem („dále též jako „předsedající“).  

 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno (vyvěšená informace tvoří 
přílohu č. 1). Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (prezenční listina 
tvoří přílohu č.2 zápisu) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 
všech členů zastupitelstva). Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (ust. § 92 odst. 3 zákona o 
obcích).  
 
Bod 1 – Schválení programu 
 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou a  informací 
zveřejněnou na úřední desce a navrhl doplnění programu o bod: „Schválení opravy štěpkovače a 
převod dodávky Ford Tranzit“ a předřazení bodu „Informace o přípravě novostavby restaurace 
Hříbek“ 
 
Lenka Ištvanová navrhla doplnění bodu „Revokace usnesení č.18/16/2016 – Stanovisko 
k územnímu řízení „UPC Brno-Kníničky“ a navrhla staženíbodů: „Schválení zhotovitele 
vyhledávací studie trasy silničního obchvatu MČ Brno-Kníničky“ a „Schválení smlouvy se 
zhotovitelem vyhledávací studie trasy silničního obchvatu MČ Brno-Kníničky“ z důvodu že na 
minulém zasedání zastupitelstva byla dána pravomoc starostovi vypsat výběrové řízení a uzavřít 
smlouvu. Dále  RNDr. Petr Firbas souhlasil s tímto důvodem a navrhl o těchto bodech 
informovat v diskusi. 
 
Předsedající dal hlasovat o programu. 
  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje následující program zasedání: 

 
1) Schválení programu 
2) Návrhy, připomínky a podněty občanů 
3) Kontrola a odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 

6. 6. 2016 a 15.08.2016 
4) Informace o přípravě novostavby restaurace Hříbek 
5) Revokace usnesení č.18/16/2016 – Stanovisko k územnímu řízení „UPC Brno-Kníničky“ 
6) Výběr varianty přístavby tělocvičny 
7) Informace o opravě objektu umístěného vedle garáže MČ Brno-Kníničky 
8) Informace o provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty 
9) Rozpočtový výhled městské části Brno-Kníničky na období 2018-2022 
10) Žádost o finanční dar 
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11) Poskytování individuálních služeb občanům 
12) Žádost o prominutí nájemného Mateřské škole Studánka, Brno, Ondrova 25, příspěvková 

organizace 
13) Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává 
Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 

14) Udělení souhlasu s umístěním telekomunikačního zařízení k územnímu řízení „Optické 
propojení Dial Telecom, a.s., 2016 - napojení vysílače GSM Brno-Kníničky“ 

15) Zajištění vyjádření - souhlasu s akcí „Prodloužení STL plynovodu + 2 přípojky, prodloužení 
veřejné kanalizační stoky splaškové + 2 přípojky“ 

16) Stavba „Brno, Ondrova, kabelové rozvody VN, L.D. Energy“ - poskytnutí podkladů pro 
součinnost 

17) Zpracování provozního řádu pro lesní altán 
18) Schválení opravy štěpkovače a převod dodávky Ford Tranzit 
19) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 
20) Písemná zpráva starosty o podstatných jednáních a skutečnostech 
21) Písemná informace o přípravných řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v k. ú. 

Kníničky 
22) Informace předsedů výborů a komisí 
23) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 
24) Diskuse 
 
Výsledek hlasování:    
Pro: 9    Bc. Martin Žák, Ing. Kateřina Lišková, Miroslav Machovec, Ing. Hana Juránková, 

Ing. Josef Stodůlka, Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, RNDr. Petr Firbas, 
Václav Vincenc 

Proti: 0    
Zdrželi se: 0 
 
 
Usnesení č. 1/18/2016  bylo schváleno. 
 
 
Bod 2 - Návrhy, připomínky a podněty občanů 
 
Předsedající vyzval přítomné občany, zda chtějí sdělit své návrhy, připomínky či podněty.  
Pan Strážnický informoval o uzavřené cestě k pláži U Lva, kterou Povodí Moravy oplotilo před 
cca 2 lety a nemožnosti se dostat s kočárkem na tuto pláž po stávajících schodech. 
 
 
Bod 3 - Kontrola a odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky 
konaného dne 6. 6. 2016 a 15.08.2016 
 
Předsedající představil bod a informoval zastupitele.  
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zápis a usnesení ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky 
VII/16 konaného dne 06.06.2016. 
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Výsledek hlasování:    
Pro: 8    Bc. Martin Žák, Ing. Kateřina Lišková, Miroslav Machovec, Ing. Hana Juránková, 

Ing. Josef Stodůlka, Miroslava Keprtová, RNDr. Petr Firbas, Václav Vincenc 
Proti: 0    
Zdrželi se: 1  Lenka Ištvanová 
 
 
Usnesení č. 2/18/2016  bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zápis a usnesení z mimořádného zasedání ZMČ 
Brno-Kníničky VII/17 konaného dne 15.08.2016. 

 
Výsledek hlasování:    
Pro: 8    Bc. Martin Žák, Ing. Kateřina Lišková, Miroslav Machovec, Ing. Hana Juránková, 

Ing. Josef Stodůlka, Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, RNDr. Petr Firbas,  
Proti: 0    
Zdrželi se: 1 Václav Vincenc 
 
 
Usnesení č. 3/18/2016  bylo schváleno. 
 
 
Bod 4 - Informace o přípravě novostavby restaurace Hříbek 
 
Předsedající představil bod a předal slovo zhotoviteli projektové dokumentace, Ing. Kopeckému, 
který představil zastupitelům finální verzi studie restaurace Hříbek. 
Předsedající se zeptal zastupitelů, zda může projektant pokračovat v přípravě projektové 
dokumentace pro získání územního rozhodnutí, nebo má začít řešit variantu soukromého 
investora, který by si projektovou dokumentaci včetně samotné realizace stavby financoval z 
vlastních zdrojů za poskytnutí několikaletého bezplatného nájmu. Zastupitelé se po diskuzi 
shodli na pokračování v přípravě projektové dokumentace pro územní řízení bez soukromého 
investora.  
Odchod Ing. Hana Juránková v 18:14. 
 
Předsedající dal hlasovat o usnesení: 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje převzetí finální verze architektonické studie 
restaurace Hříbek a  schvaluje pokračování projektu přípravou projektové dokumentace pro 
územní řízení včetně zapracování  případných úprav ze strany MČ dle smlouvy o dílo. 
 
Výsledek hlasování:    
Pro: 6    Bc. Martin Žák, Ing. Kateřina Lišková, Miroslav Machovec, Ing. Josef Stodůlka, 

RNDr. Petr Firbas, Václav Vincenc 
Proti: 1  Lenka Ištvanová 
Zdrželi se: 1  Miroslava Keprtová 
 
 
Usnesení č. 4/18/2016  bylo schváleno. 
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Bod 5 – Revokace usnesení č.18/16/2016 – Stanovisko k územnímu řízení „UPC Brno-
Kníničky“ 
 
Lenka Ištvanová představila bod, informovala zastupitele, že společně s Ing. Hrnčířem pozvali 
k jednání zástupce společnosti UPC, aby zastupitelům zodpověděl jejich případné dotazy. Dále 
informovala zastupitele, že firmě UPC byly nastaveny správcem komunikací nestandartní 
podmínky. Podle ní je obvyklou praxí při provádění výkopových pracích, uvedení výkopu do 
původního stavu, nikoliv předláždění či přeasfaltování komunikací v celé jejich šíři. Společnost 
UPC podala žádost o vydání územního rozhodnutí, nicméně avizovala, že pokud bude městská 
část Brno-Kníničky trvat na celoplošném předláždění (přeasfaltování) komunikací, nebude 
vzhledem k nerentabilitě projektu telekomunikačního kabelu v katastru Kníniček realizovat.  
Dále Lenka Ištvanová navrhla v návaznosti na provedený průzkum a z něho vyplývající velký 
zájem obyvatel Kníniček, výstavbu telekomunikačního kabelu v katastru Kníniček podpořit. 
Navrhla tedy revokaci usnesení č. 18/16/2016. 
Předsedající informoval, že vyjádření společnosti BKOM a.s. nepovažuje za nestandardní, a že 
vyjádření mu bylo zasláno projektantem firmy Dávidem Beššem, který ho seznámil s tím, že 
tento požadavek bývá běžně akceptován. 
JUDr. Ivo Ištvan se předsedajícího zeptal, zda není ve střetu zájmu, když vypomáhá ve firmě 
pana Jelínka, která distribuuje internet v Kníničkách. Předsedající odpověděl, že se neúčastní 
hlasování pro možný střet zájmu a jeho názor je, že v případě rozkopání cca 22 let starých 
komunikací ze zámkové dlažby bez celoplošného předláždění bude výsledkem propadení 
vozovek v místě výkopů i přes záruky, které realizační firma bude mít. Lenka Ištvanová 
konstatovala, že vzhledem ke starostou avizovanému střetu zájmu, by tedy starosta neměl 
zastupovat MČ při jednáních k předmětné stavbě. 
Dále v diskuzi vystoupili Ing. Lišková, Ing. Stodůlka, Ing. Hrnčíř, RNDr. Firbas, Ing. Šíra 
(projektant společnosti UPC) . 
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení: 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky revokuje usnesení č. 18/16/2016, které bylo přijato na ZMČ 
VII/16 konaného dne 06.06.2016 pod bodem č. 21. 
 
A následně přijímá nové usnesení: 
 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí se stavbou podzemního kabelového 
vedení komunikační sítě UPC Česká republika a.s. v Brně Kníničkách za podmínek:  
 

1) V místech přechodů vozovek na všech ulicích upřednostnit bezvýkopovou technologii. 
 

2) Do realizovaného výkopu bude uložena bezplatně chránička (chránička bude pořízena 
na náklady MČ) pro optickou kabeláž, která bude ve vlastnictví MČ, tak aby mohla být 
v budoucnosti tato síť pronajata případně další společnosti. 

 
Výsledek hlasování:    
Pro: 6    Ing. Kateřina Lišková, Miroslav Machovec, RNDr. Petr Firbas, Václav Vincenc, 

Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová 
Proti: 1  Ing. Josef Stodůlka, 
Zdrželi se: 0   
 
Bc. Martin Žák nehlasoval z důvodu možného střetu zájmu. 
Usnesení č. 5/18/2016  bylo schváleno. 
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Bod 6 – Výběr varianty přístavby tělocvičny  
 
Předsedající představil bod a zeptal se zastupitelů, kterou variantu preferují – z ulice U Kaple, 
nebo K Bukovinám. Většina zastupitelů je pro větší variantu B z ulice K Bukovinám, jen je 
potřeba zvážit zachování nouzového východu ve stávajícím umístění, aby se tak nezmenšoval 
prostor nové přístavbyMimo přístavby proběhne rekonstrukce vnitřních prostor a oprava střechy. 
.  
V diskuzi vystoupila pí Keprtová, pí Ištvanová, RNDr. Firbas, Ing. Lišková. 
 
Úkol 1/18/16: Starosta připraví výběrové řízení na projektanta pro přípravu dokumentace pro 
územní a stavební řízení na přístavbu tělocvičny a kompletní rekonstrukci interiéru tělocvičny 
(podlahy, obložení, topení, vzduchotechnika...). Před odesláním rozešle zastupitelům specifikace 
zakázky.  
 
Bod 7 - Informace o opravě objektu umístěného vedle garáže MČ Brno-Kníničky 
 
Předsedající představil bod a seznámil zastupitele s potřebou rekonstrukce části objektu garáže u 
zelené lávky. 
 
 
Úkol 2/18/16: Starosta připraví výběrové řízení na projektanta pro přípravu dokumentace pro 
územní a stavební řízení na rekonstrukci části garáže u zelené lávky.  
 
 
Bod 8 - Informace o provedených rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty 
 
Lenka Ištvanová seznámila zastupitele s materiálem 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí informace o provedených 
rozpočtových opatřeních v kompetenci starosty. 
 
 
Výsledek hlasování:    
Pro: 8    Bc. Martin Žák, Ing. Kateřina Lišková, Miroslav Machovec, Ing. Josef Stodůlka, 

Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, RNDr. Petr Firbas, Václav Vincenc 
Proti: 0    
Zdrželi se: 0 
 
Usnesení č. 6/18/2016  bylo schváleno. 
 
Bod 9 - Rozpočtový výhled městské části Brno-Kníničky na období 2018-2022 
 
Lenka Ištvanová seznámila zastupitele s materiálem 
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje předložený rozpočtový výhled městské 
části Brno-Kníničky na období 2018-2022. 
 
Výsledek hlasování:    
Pro: 8    Bc. Martin Žák, Ing. Kateřina Lišková, Miroslav Machovec, Ing. Josef Stodůlka, 

Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, RNDr. Petr Firbas, Václav Vincenc 
Proti: 0    
Zdrželi se: 0 
 
 
Usnesení č. 7/18/2016  bylo schváleno. 
 
 
Bod 10 - Žádost o finanční dar 
 
Lenka Ištvanová seznámila zastupitele s materiálem. 
Předsedající informoval, že je členem Spolku Českého svazu včelařů, o.s. a nebude hlasovat. 
  
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje finanční dar Spolku Český svaz včelařů, o.s. ve 
výši 5000Kč. 
 
Výsledek hlasování:    
Pro: 0      
Proti: 6    Ing. Kateřina Lišková, Miroslav Machovec, Miroslava Keprtová, Lenka 

Ištvanová, RNDr. Petr Firbas, Václav Vincenc 
Zdrželi se: 1  Ing. Josef Stodůlka 
 
Bc. Martin Žák nehlasoval z důvodu možného střetu zájmu. 
 
 
Usnesení č. 8/18/2016  nebylo schváleno. 
 
Bod 11 - Poskytování individuálních služeb občanům 
 
Předsedající představil bod a informoval zastupitele.  
 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bylo informováno o postupu umožňujícím 
poskytovat individuální služby občanům. 
 
Bod 12 - Žádost o prominutí nájemného Mateřské škole Studánka, Brno, Ondrova 25, 
příspěvková organizace 
 
Předsedající představil bod a informoval zastupitele.  
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky promíjí Mateřské škole Studánka, Brno, Ondrova 
25, příspěvková organizace nájemné z pronájmu tělocvičny a místnosti pro volnočasové 
aktivity dle přiložené žádosti na období měsíců září 2016-červen 2017. 
 
Výsledek hlasování:    
Pro: 7    Bc. Martin Žák, Ing. Kateřina Lišková, Miroslav Machovec, Miroslava Keprtová, 

Lenka Ištvanová, RNDr. Petr Firbas, Václav Vincenc 
Proti: 1   Ing. Josef Stodůlka 
Zdrželi se: 0 
 
 
Usnesení č. 9/18/2016  bylo schváleno. 
 
 
Bod 13 - Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se 
vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 
 
Předsedající představil bod. 
RNDr. Petr Firbas informoval zastupitele o změně v příloze č. 8. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky nesouhlasí s předloženým návrhem obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává statutu města Brna ve 
znění pozdějších vyhlášek. 
 
 
Výsledek hlasování:    
Pro: 7    Bc. Martin Žák, Ing. Kateřina Lišková, Miroslav Machovec, Ing. Josef Stodůlka, 

Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, RNDr. Petr Firbas, Václav Vincenc 
Proti: 0    
Zdrželi se: 0 
 
 
Usnesení č. 10/18/2016  bylo schváleno. 
 
Bod 14 - Udělení souhlasu s umístěním telekomunikačního zařízení k územnímu řízení 
„Optické propojení Dial Telecom, a.s., 2016 - napojení vysílače GSM Brno-Kníničky“ 
 
Předsedající představil bod. Lenka Ištvanová konstatovala, nevidí důvod povolovat připojení 
stožáru k optickému kabelu, z důvodu že MČ byla proti umístění stožáru v dané lokalitě a že MČ 
navrhovala společnosti T-mobile umístění stožáru do lokalit vzdálenějších od obydlené části 
Kníniček . Předsedající informoval, že dle projektu dojde ke snížení počtu spojových antén a 
snížení záření do okolí. RNDr. Petr Firbas se zeptal proč, je zde plánovaná slepá odbočka na 
ulici U Památníku, předsedající informoval o tom, že se jedná o napojení části optického vlákna 
pro poskytovatele internetu pana Jelínka. Pan Strážnický informoval zastupitele o nesouhlasu 
místních a prohraném soudním sporu se společností, která stožár stavěla. V diskusi dále zazněla 
nutnost koordinace výkopových prací různých investorů na území MČ. Dále v diskuzi vystoupila 
Ing. Lišková, Miroslav Machovec, Miroslava Keprtová. 
 
Předsedající dal hlasovat o usnesení: 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky nesouhlasí s umístěním optické trasy pro napojení vysílače 
GSM Brno-Kníničky z důvodu zachování kontinuity se zamítavým stanoviskem předchozího 
zastupitelstva MČ Brno-Kníničky s umístěním vysílače v dané lokalitě  a i nadále trvá na 
odsunutí vysílače mimo dohled obydlené části Kníniček. MČ nesouhlasí s vedením trasy přes 
Dolní louky, neboť je to v rozporu s koordinací trasování kabelů ostatních staveb. 
 
Výsledek hlasování:    
Pro: 7    Ing. Kateřina Lišková, Miroslav Machovec, Ing. Josef Stodůlka, Miroslava 

Keprtová, Lenka Ištvanová, RNDr. Petr Firbas, Václav Vincenc 
Proti: 0    
Zdrželi se: 0 
 
Bc. Martin Žák nehlasoval z důvodu možného střetu zájmu. 
 
Usnesení č. 11/18/2016  bylo schváleno. 
 
 
Bod 15 - Zajištění vyjádření - souhlasu s akcí „Prodloužení STL plynovodu + 2 přípojky, 
prodloužení veřejné kanalizační stoky splaškové + 2 přípojky“ 
 
Předsedající představil bod. Předsedající informoval, že v dané lokalitě mohou být stavby do 
50m2 a žádný projekt stavby nebyl investorem předložen. Ing. Lišková vyjádřila nesouhlas 
s povolováním přípojek pro pozemky, na kterých není jasné co zde plánuje investor stavět. 
 
Předsedající dal hlasovat o usnesení: 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky nesouhlasí s prodloužením STL plynovodu + 2 
přípojky a prodloužením veřejné kanalizační stoky splaškové + 2 přípojky“. Požaduje 
předložení projektu stavby, pro které má prodloužení STL plynovodu a přípojky sloužit. 
 
 
Výsledek hlasování:    
Pro: 7    Bc. Martin Žák, Ing. Kateřina Lišková, Miroslav Machovec, Ing. Josef Stodůlka, 

Lenka Ištvanová, RNDr. Petr Firbas, Václav Vincenc 
Proti: 0    
Zdrželi se: 1  Miroslava Keprtová 
 
 
Usnesení č. 12/18/2016  bylo schváleno. 
 
 
Bod 16 - Stavba „Brno, Ondrova, kabelové rozvody VN, L.D. Energy“ - poskytnutí 
podkladů pro součinnost 
Předsedající představil bod a informoval zastupitele.  
 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
 
 



 str. 9 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s předáním projektové dokumentace. 
 
Výsledek hlasování:    
Pro: 8    Bc. Martin Žák, Ing. Kateřina Lišková, Miroslav Machovec, Ing. Josef Stodůlka, 

Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, RNDr. Petr Firbas, Václav Vincenc 
Proti: 0    
Zdrželi se: 0 
 
 
Usnesení č. 13/18/2016  bylo schváleno. 
 
 
Bod 17 - Zpracování provozního řádu pro lesní altán 
 
Miroslava Keprová představila bod a informovala zastupitele o možnosti pronájmu lesního 
altánu na soukromé akce. Předsedající s tímto nesouhlasí, vzhledem k problémům, které 
v minulosti s pronájmem byly a po zabezpečení altánu mřížemi, se tento problém vyřešil. Altán 
je nyní využíván pouze pro akce školky a na kulturní akce spolku Sopka, o.s. – např. Pálení 
čarodějnic. Tajemník, Ing. Lukáš Bezděk, připomněl zastupitelům problémy, které byly 
v souvislosti s pronajímáním altánu v minulosti řešeny. Zároveň s tím upozornil zastupitele, že 
se nespokojení občané z ulice K lesu, kteří si stěžovali na rušení nočního klidu a kouře z ohně, 
domluvili se zastupiteli na režimu fungování pronájmu altánu. Tento režim byl do dnešního dne 
funkční a nikdo si na něho nestěžoval. Předsedající navrhl, že lesní altán se všemi právními 
důsledky předá sdružení SOPKA, o.s., která jej pak může provozovat na svoji zodpovědnost.  
 
 
Úkol 3/18/16: Starosta připraví na další zasedání právní rozbor, jak jde pronajmout lesní altán 
občanskému sdružení, tak aby MČ nebyla právně zodpovědná za chod lesního altánu. 
 
 
Bod 18 - Schválení opravy štěpkovače a převod dodávky Ford Tranzit 
 
Předsedající představil bod a informoval zastupitele o opravě štěpkovače Vermeer, který bude 
využit údržbáři na čištění účelových komunikací, které nám byly svěřeny. Převod dodávky Ford 
Tranzit ze Správy hřbitovů města Brna, p.o. se doplní vozový park a vozidlo bude sloužit 
k údržbě zeleně na katastru Kníniček. V diskuzi vystoupila Lenka Ištvanová, Václav Vincenc, 
Miroslav Machovec. 
 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje opravu štěpkovače Vermeer do částky 60.000Kč 
vč. DPH. 
 
Výsledek hlasování:    
Pro: 6    Bc. Martin Žák, Ing. Kateřina Lišková, Miroslav Machovec, Ing. Josef Stodůlka, 

Miroslava Keprtová, RNDr. Petr Firbas 
Proti: 0    
Zdrželi se: 2  Václav Vincenc, Lenka Ištvanová  
 
Usnesení č. 14/18/2016  bylo schváleno. 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje převod vozidla Ford Tranzit od Správy hřbitovu 
města Brna, p.o. 
 
Výsledek hlasování:    
Pro: 6    Bc. Martin Žák, Ing. Kateřina Lišková, Miroslav Machovec, Ing. Josef Stodůlka, 

Miroslava Keprtová, RNDr. Petr Firbas 
Proti: 0    
Zdrželi se: 2  Václav Vincenc, Lenka Ištvanová  
 
 
Usnesení č. 15/18/2016  bylo schváleno. 
 
Bod 19 -  Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 
 
Předsedající informoval zastupitele o plnění úkolů.  
Odchod Lenka Ištvanová v 20:47. 
 
Bod 20 -  Písemná zpráva starosty o podstatných jednáních a skutečnostech 
 
Předsedající informoval zastupitele o jednáních. 
 
Bod 21 -  Písemná informace o přípravných řízeních pro stavby a probíhajících stavbách 
v k. ú. Kníničky 
 
Ing. Bezděk informoval zastupitele o stavbách. 
 
Bod 22 -  Informace předsedů výborů a komisí 
 
Územně-plánovací a dopravní komise a Finanční výbor prezentovali  materiály během jednání. 
 
Bod 23 -  Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 
 
Předsedající informoval zastupitele o výsledku výběrového řízení, kdy se vítězem vyhledávací 
studie pro trasu silničního obchvatu městské části Kníničky ve variantách stal Ing. Jiří Kalčík s 
částkou 89.000Kč. Zbylé 2 společnosti se z kapacitních důvodů omluvili. Dále předložil 
zastupitelům smlouvu, na vyhledávací studii pro trasu silničního obchvatu městské části 
Kníničky ve variantách, seznámil je s připomínkami a s tím, že smlouva bude podepsána 
v dalším týdnu. RNDr. Petr Firbas byl delegován za Územně plánovací a dopravní komisi 
v jednání s Ing. Kalčíkem ve věci studie a informoval o prvním kroku, kdy byl Ing. Kalčík 
seznámen s místním terénem.  
 

Václav Vincenc se dotázal na stav přípravy opravy travnaté plochy na Dolních loukách a požádal 
o realizaci přechodu na křižovatce Ondrova - K lesu. Předsedající informoval, že oslovil firmu 
na zpracování nabídky pro opravu povrchu na travnaté ploše na Dolních loukách a také o tom, že 
přechod se již řeší 2 rokem, kdy je nyní vydáno územní rozhodnutí a čeká se na stavební 
povolení, které by mělo být vydáno Odborem dopravy MMB do konce září 2016. Následná 
realizace přechodu proběhne nejpozději na jaře 2017. 
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RNDr. Petr Firbas požádal starostu, aby podal žádost na odbor dopravy o snížení tonáže na 
průjezd vozidel na ulici Ondrova na 10 tun. Předsedající informoval, že se jedná o silnici  III. 
třídy a např. kontejnerová Avie má 9 tun, takže si nemyslí, že bude žádosti vyhověno.  
 
Úkol 4/18/16: Starosta odešle žádost na odbor dopravy na snížení tonáže vozidel na ulici 
Ondrova na 10 tun. 
 
 
Miroslav Machovec požádal zastupitele, aby se nepouštěli do slovních konfliktů, vzájemně se 
nenapadali a dodržovali jednací řád. U projednávaných bodů, ať se drží tématu a omezily 
zbytečně dlouhé diskuze, které stejně nikam nevedou. Předsedající s tímto souhlasí a bude 
striktně dodržovat jednací řád a časové prostory pro jednotlivé zastupitele. 
 
 
Václav Vincenc vyjádřil nespokojenost s údržbou MČ Kníničky. Předsedající se zeptal o konkrétní 
případ. Václav Vincenc informoval, že se jedná o neposekané plochy zeleně a přeplněné koše. 
Předsedající konstatoval, že údržbu nyní zastává jen 1 ze 2 pracovníků, druhý je dlouhodobě v pracovní 
neschopnosti. Během roku nezaznamenal žádné stížnosti na údržbu zeleně či přeplněné koše. Naopak se 
setkal s pochvalou, kdy s 1 pracovníkem je údržba MČ lepší než v minulosti. Stejný názor potvrdila 
Lenka Ištvanová a Ing. Juránková. 
 
Bod 24 -  Diskuse 
 
V diskuzi nikdo nevystoupil. 
 
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21:13 hod. 
 
V Brně dne: 29.09.2016 
 
 
 
 
 
……………………………..                                                           
Bc. Martin Žák         
starosta MČ Brno-Kníničky       
 
 
 
 
 
…………………………. 
Ing. Kateřina Lišková 
ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
…………………………. 
Ing. Miroslav Machovec 
ověřovatel zápisu 
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Přílohy zápisu: 
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích  
2) Prezenční listina 

 


