
  

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

 

Zápis 

z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/24 konaného dne 21.06.2021 

od 17:30 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:34 

hodin starostkou Lenkou Ištvanovou („dále též jako „předsedající“).  

Předsedající schůze konstatovala, 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) konstatovala, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů 

zastupitelstva), nejsou přítomni řádně omluvení Petra Burgerová, DiS. a Bc. Martin Žák. Ing. Petr Vokřál 

se omluvil s tím, že se dostaví později. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (ust. § 92 odst. 3 zákona o 

obcích).  

Starostka MČ Brno-Kníničky upozornila na skutečnost, že z jednání Zastupitelstva MČ Brno-Kníničky 

bude pořízen audio záznam. Dále upozornila členy Zastupitelstva na povinnost ohlásit případný střet zájmu 

v rámci projednávání daného bodu. 

Bod 1 - Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Předsedající navrhla ověřovateli zápisu pana Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka. Dále navrhla předsedající 

jako zapisovatele Miroslavu Keprtovou a dotázala se, zda má někdo jiný návrh. Další návrhy nebyly 

vzneseny.  

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zapisovatelem Miroslavu Keprtovou a určuje ověřovateli 

zápisu Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 6 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 1/24/2021 bylo schváleno. 

Bod 2 - Schválení programu 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou a informací zveřejněnou na 

úřední desce.  

Dále předsedající vyzvala zastupitele k návrhům na úpravu či změnu programu. Nikdo takový návrh 

neuplatnil. Předsedající tedy dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení:  

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 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 
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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 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 6 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 2/24/2021 bylo schváleno. 

Bod 3 - Návrhy, připomínky a podněty občanů 

Předsedající se dotázala přítomných občanů, zda má některý z nich případný návrh, připomínku či podnět. 

Pan Miloš Pártl informoval zastupitele, že vlastní pozemek přímo nad bývalým hotelem Přehrada. Dále 

požádal zastupitele, aby zakomponovali námitku, kterou vytvořili s jeho ženou, do námitek městské části 

Brno-Kníničky k právě projednávanému novému Územnímu plánu města Brna. 

Předsedající mu odpověděla, že pokud je jeho námitka součástí projednávaných námitek, tj. snížení 

výškové úrovně na úroveň 1, pak s tím nemá předsedající problém, tuto připomínku podává i MČ. Pokud 

je jeho námitka ryze individuálního charakteru, potom mu doporučila, aby námitku podali se svou ženou 

jako jednotlivci, příp. jako spolek, který si pro tyto účely založili. 

Pan Miloš Pártl dále informoval zastupitele, že současný vlastník bývalého hotelu Přehrada má v plánu na 

svých pozemcích umístit objekt, který má být situován blíže k pozemku ve vlastnictví manželů Pártlových 

s tím, že nebude užíván jako hotel nebo penzion, ale jako byty pro bydlení. Jejich skutečný záměr bude dle 

jeho slov skrytý a pro okolí je prezentován jako rekreační objekt. 

Dále se pan Miloš Pártl dotázal předsedající, zda neví, kdy se bude opravovat ta jejich účelová komunikace. 

Předsedající mu odpověděla, že ve středu. 

Dále se předsedající dotázala přítomných, zda má ještě někdo návrh, připomínku či podnět. Žádný 

z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil. Předsedající tedy ukončila projednávání bodu. 

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

Předsedající informovala zastupitele o tom, že zápis byl řádně vyhotoven, byl v zákonné lhůtě ověřen a 

následně zveřejněn na stránkách městské části. Dále informovala, že k zápisu nebyly vzneseny žádné 

připomínky ze strany zastupitelů. 

Ing. Petr Vokřál se dostavil na zasedání v 17:42 hod.  

 

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

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a předala slovo předsedovi Územně plánovací 

a dopravní komise, doc. Petru Firbasovi. Ten vysvětlil důvody podání dalších připomínek a technické 

záležitosti nově zpracovaných připomínek s tím, že připomínky jsou podány z důvodu schváleného 

zpřesnění ZUR a doporučení stavebního úřadu pro uchopitelnější a logičtější regulaci výšek objektů ve 

venkovské zástavbě. Dále zastupitele informoval o tom, že vypořádání minulých námitek město Brno 

odmítá zveřejnit, ač o to městská část požádala. Město Brno se odvolává na stavební zákon, který to prý 
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zakazuje s čímž doc. Petr Firbas nesouhlasí. Z tohoto důvodu musí podat MČ Brno-Kníničky připomínky 

znovu. 

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. 

Ing. Petr Vokřál se dotázal na nově vymezenou stavební plochu u Rozdrojovic, ve které se mohou 

umísťovat rekreační objekty do 80 m2. Dle jeho propočtu by v této ploše mohlo vzniknout až 70 takových 

objektů, což tedy nepovažuje vůbec za šťastné. Dále upozornil, že při podlažnosti rekreačních objektů 2 x 

80 m2 budou vznikat objekty, které jsou větší než spousta rodinných domů v intravilánu Kníniček. 

Dále upozornil na problematiku obchvatu Kníniček přes Mniší horu s tím, že se mu dostal do rukou materiál 

z MČ Brno-Komín, který plánuje nad benzínovou pumpou obrovskou plochu pro bydlení (přes 500 bytů a 

50 rodinných domů) a předmětný obchvat Kníniček by šel středem této plochy určené pro bydlení. MČ 

Brno-Komín má již dokonce zpracovanou studii, která bude částečně sloužit jako podklad pro změnu 

územního plánu v předmětné lokalitě. 

Následně se již žádný z přítomných občanů ani zastupitelů nevyjádřil.  

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Městské části Brno-Kníničky 

souhlasí s připojeným návrhem námitek k návrhu nového ÚPmB 

pověřuje starostku Městské části Brno-Kníničky, aby námitky bezodkladně odeslala 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 3/24/2021 bylo schváleno. 

Bod 6 - Schválení nájemní smlouvy se Zapsaným spolkem vlastníků televizního rozvodu TKR 

Kníničky-Bystrc 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele o tom, že v budově 

úřadu městské části Brno-Kníničky je umístěno zařízení, které potřebuje pro zajištění provozu rozhlasového 

a televizního vysílání spolek TKR Kníničky - Bystrc. Z tohoto důvodů je nutné uzavřít se spolkem nájemní 

smlouvu, přičemž již v roce 2013 schválilo Zastupitelstvo MČ Brno Kníničky textaci nájemní smlouvy. 

Bohužel tehdejší starosta z neznámých důvodů tuto nájemní smlouvu nikdy nepodepsal, tedy nikdy 

nenabyla účinnosti. V současné době se spolek TKR domáhá zaplacení elektrické energie za částku 1 Kč 

za kWh, přičemž MČ Brno Kníničky platí 5,5 Kč za kWh. Stejně tak nemá spolek přístroj umístěný 

v budově úřadu pojištěný a ten může způsobit škodu na majetku MČ. Z těchto důvodů doporučuje 

předsedající uzavřít nájemní smlouvu, která by měla všechny tyto sporné body vyřešit. 

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. Žádný 

z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.  

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje nájemní smlouvu se Zapsaným spolkem vlastníků 

televizního rozvodu TKR Kníničky-Bystrc na umístění zařízení sloužící k šíření digitálního signálu 

kabelové televize v budově úřadu městské části Brno-Kníničky a pověřuje starostku uzavřením této 

smlouvy.  

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 4/24/2021 bylo schváleno. 
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Bod 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 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele o tom, že se jedná o 

využití předkupního práva na chatu za Šulákem s tím, že městská část nemá kapacitu, aby se o tyto chaty 

starala. 

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. Žádný 

z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.  

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím 

předkupního práva z úrovně SMB stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 88, postavené na pozemku p.č. 911 

v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna.   

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 5/24/2021 bylo schváleno. 

Bod 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 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele o tom, že se jedná o 

naprosto identický případ jako v předcházejícím bodě s tím, že se opětovně jedná o využití předkupního 

práva na chatu za Šulákem s tím, že městská část nemá kapacitu, aby se o tyto chaty starala. 

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. Žádný 

z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.  

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím 

předkupního práva z úrovně SMB stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 99, postavené na pozemku p.č. 921 

v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna.   

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 6/24/2021 bylo schváleno. 

Bod 8 - Schválení dodavatele zakázky malého rozsahu „Přístavba tělocvičny při MŠ Studánka, 

Ondrova" 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele o tom, že dnes 

obdrželi upravený návrh usnesení z důvodu konzultace s vedoucí právního oddělení MMB tak, aby bylo 

vše v pořádku a městská část nepřišla kvůli administrativní chybě o dotaci. Finální verzi usnesení připravila 

přímo vedoucí právního oddělení JUDr. Doležalová. 
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Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. Aleš 

Chrastil se dotázal na půdorysnou velikost skladu. Předsedající odpověděla, že cca 36 m2. Žádný 

z přítomných zastupitelů se dále nevyjádřil.  

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 

bere na vědomí 

-  podání nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu „Přístavba tělocvičny při MŠ Studánka, 

Ondrova" společností ACER WOODWAY, s.r.o., se sídlem Karáskovo náměstí 2146/21, Židenice, 

615 00 Brno, až po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a tedy nemožnost přihlížet k této nabídce 

v rámci provedeného poptávkového řízení 

schvaluje 

-  výjimku ze Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu „Přístavba tělocvičny při MČ Studánka, Ondrova“ společnosti ACER 

WOODWAY, s.r.o., se sídlem Karáskovo náměstí 2146/21, Židenice, 615 00 Brno přímo, bez 

poptávkového řízení 

-  jako zhotovitele zakázky malého rozsahu „Přístavba tělocvičny při MŠ Studánka, Ondrova" 

společnost ACER WOODWAY, s.r.o.  s nabídkovou cenou 734.000,- Kč bez DPH a dále souhlasí 

s proplacením dalších nákladů spojených se stavbou do výše schvalovací kompetence starosty.   

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 7/24/2021 bylo schváleno. 

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

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele o tom, že zadání této 

zakázky musela pozdržet z důvodu dokončování nového herního prvku na Dolních Loukách a s tím 

spojeného umístění nosných prvků stínících plachet. Vzhledem k tomu, že schvalovat dodavatele zastínění 

na dalším řádném zasedání již nedává úplně smysl, doporučuje uspořádat mimořádné zasedání nebo pověřit 

hodnotící komisi výběrem dodavatele na základě hodnocení jednotlivých nabídek. 

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. Žádný 

z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.  

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky uděluje výjimku ze směrnice MČ Brno-Kníničky č. 1/2021 – 

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pověřuje hodnotící komisi výběrem zhotovitele 

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

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 8/24/2021 bylo schváleno. 
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Bod 10 - Schválení Kníničského adventu 2021 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a předala slovo jednomu z organizátorů, 

Aleši Chrastilovi. Ten upozornil na zvýšení nákladů na umělecká vystoupení, v jiných parametrech zůstal 

rozpočet stejný jako v předcházejících letech. 

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. Žádný 

z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.  

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s uspořádáním kulturní akce „Kníničský advent 

2021,“ jejíž součástí bude „Řezbářská show," „Rozsvícení vánočního stromu," „Čertovská jízda," 

„Mikuláš," „Vánoční jarmark," a „Vánoční dětské dílničky" v ceně do 350.000 Kč bez DPH a zároveň 

pověřuje starostku, společně s předsedou finančního výboru, ke schvalování proplacení všech daňových 

dokladů vztahujících se k předmětné akci.   

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 9/24/2021 bylo schváleno. 

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

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a předala slovo předsedovi Finančního výboru 

městské části Brno-Kníničky, Aleši Chrastilovi. Ten informoval zastupitele o tom, že auditor nenašel 

v hospodaření městské části žádné chyby a nic tedy nebrání schválení účetní závěrky. V případě auditu 

v mateřské škole byla nalezena pochybení nezávažného charakteru jako např. to, že mateřská škola nemůže 

dávat dary ZOO Brno. Jinak ani v tomto případě nic nebrání schválení účetní závěrky. 

Předsedající upozornila, že z důvodu nepřítomnosti dvou členů zastupitelstva bude dle toho upraven 

protokol o schválení účetní závěrky. 

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. Žádný 

z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.  

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje účetní závěrku městské části Brno Kníničky za rok 

2020 dle protokolu. 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 10/24/2021 bylo schváleno. 

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

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a konstatovala, že by i v tomto případě mělo 

být všechno v pořádku. 

 

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. Žádný 

z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.  
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Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje celoroční hospodaření a finanční vypořádání 

městské části Brno-Kníničky za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 

hospodaření městské části za rok 2020 bez výhrad.   

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 11/24/2021 bylo schváleno. 

 

 

Bod 13 - Schválení střednědobého výhledu + rozpočtu MČ Brno-Kníničky na období 2023-2027 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že se jedná o každoroční věštění 

z křišťálové koule tak, aby bylo zákonné povinnosti učiněno za dost. 

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. Žádný 

z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.  

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje předložený Střednědobý výhled rozpočtu městské 

části Brno-Kníničky na období 2023-2027.   

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 12/24/2021 bylo schváleno. 

 

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

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala o hospodaření mateřské školy 

Studánka a o výsledcích auditu mateřské školy. 

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. Žádný 

z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.  

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje účetní závěrku MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, 

příspěvkové organizace, za rok 2020.   

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 13/24/2021 bylo schváleno. 
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Bod 15 - Návrh na rozdělení hospodářského výsledku MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, p.o. za rok 

2020 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala o hospodářském výsledku a o 

jeho následném rozdělení do rezervního fondu. 

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. Žádný 

z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.  

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje hospodářský výsledek MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, 

příspěvková organizace, ve výši 6 757,04 Kč a jeho rozdělení – 6 757,04 Kč do rezervního fondu a 0,00 

Kč do fondu odměn.   

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 14/24/2021 bylo schváleno. 

 

Bod 16 - Schválení účelového příspěvku pro MŠ Studánka Brno, Ondrova 25 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele o tom, že bylo 

domluveno s paní ředitelkou mateřské školy Studánka, že v případě potřeby nákupu vybavení pro provoz 

mateřské školy a nebude dostačovat schválený rozpočet, požádá městskou část o schválení příspěvku. 

Vzhledem k výpadku příjmů mateřské školy v důsledku pandemie koronaviru, požádala paní ředitelka 

v letošním roce o příspěvek na nákup dětských židliček, nového dětského povlečení, přepážek mezi wc 

dětí, úložných prostor a vymalování části MŠ Studánka v celkové výši 50 000 Kč. 

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. Žádný 

z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.  

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje účelový příspěvek pro MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, 

příspěvkové organizace ve výši 50 000 Kč s termínem předložení vyúčtování do 30.11.2021.   

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 15/24/2021 bylo schváleno. 

 

Bod 17 - Rozpočtová opatření 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila přítomným, že paní účetní rozdělila 

rozpočtová opatření do dvou usnesení. Dle informací vedoucí právního oddělení MMB je možné do 

jednoho usnesení spojit bere na vědomí a schvaluje. Z tohoto důvodu doporučuje materiály spojit a přijmout 

pouze jedno usnesení. 

Předsedající se dotázala přítomných zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či 

připomínky. Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil. 

Předsedající dala tedy hlasovat o předloženém usnesení. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí informace o provedených rozpočtových 

opatření v kompetenci starostky č. 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 a 6/2021 a zároveň schvaluje 

rozpočtové opatření č. 7/2021. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 16/24/2021 bylo schváleno. 

 

Bod 18 - Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

Paní starostka Lenka Ištvanová informovala zastupitele o tom, že na minulém zasedání nebyl zadán žádný 

úkol a všechna přijatá usnesení byla vypořádána.  

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

 

Bod 19 - Písemná zpráva starostky a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech 

Paní starostka Lenka Ištvanová informovala zastupitele o tom, že během krátké doby proběhla spousta 

jednání ve věci výstavby metropolitní sítě a její koordinace s dalšími stavbami. Dalším podstatným 

důvodem bylo co možná největší snížení ceny za vložení chráničky pro metropolitní sít do výkopů 

společnosti EG.D a.s. Bohužel původní myšlenka, že se něco přihodí do výkopů pro položení elektrických 

kabelů se ukázala jako velmi nedomyšlená a naivní, protože před vydáním územního rozhodnutí nikdo 

nedojednal se společností EG.D rozšíření výkopů pro položení metropolitní sítě. Zároveň s tím nikdo 

neřešil napojení jednotlivých domácností. V současné době je již znám zhotovitel stavby přeložky 

elektrických kabelů, což je společnost T.O.O., která z důvodu dodržování BOZP, koordinace prováděných 

prací a záruk za dílo, nepřipustí, aby ve výkopech operovala jiná zhotovitelská firma, kterou by mohla MČ 

vysoutěžit pro realizaci uložení optokabelu. Z tohoto důvodu je nutné zadat zakázku přímo společnosti 

T.O.O. a vyjednat co možná nejnižší cenu za provedení díla nebo stavbu vůbec nerealizovat. Dále 

informovala zastupitele o tom, že stavba bude realizována na začátku srpna. Z tohoto důvodu navrhla 

přijmout usnesení, které jí dá mandát k zadání této zakázky přímo, příp. bude nutné svolat mimořádné 

zasedání.  

Vzhledem k tomu, že se zastupitelé přiklonili k tomu dát starostce mandát k objednání zakázky, dala 

předsedající hlasovat o předloženém usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 

bere na vědomí 

-  že zhotovitel díla v rámci stavby „Brno, K Bukovinám, rek. VN, NN, DTS II“ zadavatele společnosti 

EG.D, a.s., společnost T.O.O spol. s r.o., z důvodu dodržování BOZP, koordinace prováděných prací 

a záruk za dílo, nepřipustí, aby ve výkopech stavby „Brno, K Bukovinám, rek. VN, NN, DTS II“ 

operovala jiná zhotovitelská firma, realizující zakázku „Příprava pro metropolitní optickou síť 

Brno-Kníničky“ pro městskou část Brno-Kníničky  

schvaluje  

-  výjimku ze Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu „Příprava pro metropolitní optickou síť Brno-Kníničky“ přímo, bez 

poptávkového řízení včetně proplacení nákladů spojených s realizací této zakázky, a to do výše 

max. 800.000,- Kč bez DPH.  

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 17/24/2021 bylo schváleno. 
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Dále informovala zastupitele o tom, že metropolitní síť je vyprojektovaná pouze na hranice pozemků 

rodinných domů a dotázala se zastupitelů, zda by nebylo vhodné za nějaký poplatek dotáhnout kabel sítě 

až do jednotlivých domů tak, aby bylo vše připraveno na poskytování služby a občané si nemuseli následně 

zase rozkopávat pozemky. 

Zastupitelé doporučili vybírat od jednotlivých domácností příspěvek za chráničky pro připojení 

k vysokorychlostní síti ve výši 5000 Kč. 

Aleš Chrastil se dotázal na etapizaci jednotlivých částí Kníniček. Předsedající mu odpověděla, že v tuto 

chvíli budou probíhat na ulici Místní, části ulice K Bukovinám a U Památníku. Na tuto část bude navazovat 

příští rok touto dobou ulice Přehradní. Další rok bude ulice Nová a část ulice Ondrovy. Zbytek ulice 

Ondrovy je v plánu cca za 5 let. Dále zastupitele informovala o tom, že jen první etapa bude stát společnost 

EG.D cca 12 mil. Kč. 

Předsedající se dotázala, zda má někdo ze zastupitelů ještě nějaký dotaz. Žádný z přítomných zastupitelů 

se již nevyjádřil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

 

Bod 20 - Písemná informace o připravených řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v k.ú. 

Kníničky 

Předsedající představila bod a dotázala se, zda má někdo ze zastupitelů nějaký dotaz. Žádný z přítomných 

zastupitelů se nevyjádřil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

 

Bod 21 - Informace předsedů výborů a komisí 

Paní starostka Lenka Ištvanová informovala, že se zástupci vyjadřovali v průběhu tohoto zasedání a 

dotázala se, zda má někdo ze zastupitelů nějaký dotaz. Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

 

Bod 22 - Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva 

Lenka Ištvanová se dotázala přítomných zastupitelů, zda má někdo dotaz, připomínku či podnět. 

Aleš Chrastil se dotázal, jak to bude se zklidněním ulice Ondrovy. Předsedající mu odpověděla, že se 

stavbou bude započato na podzim tohoto roku. V tuto chvíli je již na stavbu vydáno pravomocné stavební 

povolení. V první fázi bude provedena rekonstrukce zatáček, bude provedena kompletní asfaltová vrstva 

mezi zatáčkami a bude provedeno nasvícení všech přechodů pro chodce. V další etapě bude provedena 

rekonstrukce zbývající části komunikace na ulici Ondrova.  

Ing. Josef Stodůlka se dotázal, zda bude rekonstrukce před jejich domem. Lenka Ištvanová mu odpověděla, 

že v původním plánu neměla být provedena ani výměna asfaltové vrstvy na celé komunikaci. Tuto výměnu 

vyjednala předsedající. 

Předsedající pozvala všechny zastupitele na divadelní festiválek „Strážafest“, který se uskuteční 30.6. a 1.7. 

v parku U Lva. 

Předsedající konstatovala, že byly vyčerpány všechny body programu a ukončila zasedání zastupitelstva 

v 18:54 hod. 

 

Další zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky se bude konat dne 13.09.2021. 

V Brně dne 25.06.2021 

 

 

 

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

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

starostka    ověřovatel zápisu   ověřovatel zápisu 
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Přílohy zápisu: 

1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích  

2) Prezenční listina 

3) Připomínky k upravenému návrhu nového Územního plánu města Brna 

4) Protokol o schvalování účetní závěrky  
 

 

zapsala: Miroslava Keprtová 

 


