
  

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

 

Zápis 

z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/29 konaného dne 11.04.2022 

od 17:30 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

v 17:39 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 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů 

zastupitelstva), není přítomen řádně omluvený Bc. Martin Žák, Ing. Petr Vokřál přijde 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: 7 Petra Burgerová, Dis, Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr 

Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 1/29/2022 bylo schváleno. 

 

Bod 2 - Schválení programu 

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

úřední desce. Dále navrhla do programu přidat dva nové body, a to bod nazvaný „Vyjádření MČ Brno-

Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 13, postavené na pozemku p.č. 961 

v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna“, který bude vložen do bodu č. 10) jako podbod a) (původní 

bod č.10 bude očíslován jako bod 10b) a dále namísto bodu č. 14) nazvaného „Rozpočtová opatření“ bude projednán 

bod nazvaný „Stanovisko městské části k návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství města Brna“. 

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 31.01.2022 

5) Aktualizace jednacího řádu 

6) Schválení Kníničského adventu 2022 
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7) Metropolitní síť - výpůjčka optického vlákna Zapsanému spolku vlastníků televizního rozvodu TKR Kníničky-

Bystrc 

8) Výkup pozemků v lokalitě Dolní Louky 

9) Aktualizace vyjádření MČ Brno-Kníničky k prodeji pozemku p.č. 3571 v k.ú. Kníničky společnosti Maximus 

Resort, a.s. 

10) a) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 13, 

postavené na pozemku p.č. 961 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna 

b) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 131, 

postavené na pozemku p.č. 850 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna 

11) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k obecně závazným vyhláškám statutárního města Brna (novely OZV: regulace 

pyrotechniky, pořádání kulturních a sportovních podniků, o zákazu požívání alkoholu na veřejných 

prostranstvích) 

12) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění 

obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2021, místních poplatcích 

13) Vyjádření MČ Brno-Kníničky 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) Stanovisko městské části k návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství města Brna 

15) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

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

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

18) Informace předsedů výborů a komisí 

19) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Petra Burgerová, Dis, Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr 

Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 2/29/2022 bylo schváleno. 

 

Bod 3 - Návrhy, připomínky a podněty občanů 

Vzhledem k tomu, že se občané zasedání zastupitelstva nezúčastnili, předsedající projednávání tohoto bodu 

ukončila. 

Bod 4 - Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 31.01.2022 

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. 

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

z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.  

Bod 5 - Aktualizace jednacího řádu 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že se jedná o aktualizací jednacího 

řádu Zastupitelstva MČ Brno-Kníničky, při které dochází k souladu stávajícího jednacího řádu s 

ustanovením § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a s aktualizovanou směrnicí městské části o 

zadávání zakázek malého rozsahu. Další úpravy jsou úpravy formálních nesprávností jednacího řádu. 

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

z přítomných zastupitelů se již nevyjádřil.  

Předsedající tedy dala hlasovat o předloženém usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje jednací řád zastupitelstva dle přílohy. 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Petra Burgerová, Dis, Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr 

Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     
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Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 3/29/2022 bylo schváleno. 

Bod 6 - Schválení Kníničského adventu 2022 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a předala slovo Aleši Chrastilovi, jako jednomu 

z hlavních organizátorů akce. Ten zastupitele informoval o záměru zachovat stávající formát akce s tím, že 

částka musela být navýšena o inflaci a současné zdražování zboží a služeb. Zároveň s tím vyjádřil obavu, 

že v současné době nikdo neví, jaká bude situace na podzim.  

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

z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.  

V čase 17:43 dorazil doposud chybějící zastupitel, Ing. Petr Vokřál. 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

Návrh usnesení: 

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

2022,“ jejíž součástí bude „Řezbářská show," „Rozsvícení vánočního stromu," „Čertovská jízda," 

„Mikuláš," „Vánoční jarmark," a „Vánoční dětské dílničky" v ceně do 450.000 Kč bez DPH, přičemž 

finanční prostředky získané od sponzorů se do této částky nezapočítávají a o jejich výši bude celková 

cena akce navýšena. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky pověřuje starostku, společně s 

předsedou finančního výboru, ke schvalování proplacení všech daňových dokladů vztahujících se k 

předmětné akci. 

Výsledek hlasování:    

Pro: 8 Petra Burgerová, Dis, 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. 4/29/2022 bylo schváleno. 

Bod 7 - Metropolitní síť – výpůjčka optického vlákna Zapsanému spolku vlastníků televizního 

rozvodu TKR Kníničky-Bystrc 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že v návaznosti na rekonstrukci 

VN a NN vedení společností EG.D, a.s. dojde v MČ k odstranění rozvodu kabelového vedení televizního 

signálu pro obyvatele Kníniček. Z tohoto důvodu je nutné poskytnout jedno optické vlákno z nově 

budovaného kabelového rozvodu Metropolitní sítě Zapsanému spolku vlastníků televizního rozvodu TKR 

Kníničky-Bystrc tak, aby byla zachována pro občany Kníniček kontinuita televizního vysílání. Dále 

vysvětlila, že dokud nebude dokončena další etapa přeložky VN a NN, nevyplatí se městské části, aby 

metropolitní síť spouštěla. Po zprovoznění metropolitní sítě bude pravděpodobně městská část poskytovat 

televizní a rozhlasové vysílání sama. Z tohoto důvodu je navrhována doba výpůjčky pro překlenovací 

provoz na 3 roky. 

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

Chrastil se dotázal, zda uzavření pojistné smlouvy za způsobené škody ve výši limitu pojištění 10 mil Kč 

spolku TKR Kníničky-Bystrc je dostatečným krytím v případě, že by jejich zařízení způsobilo požár ve 

školce. Předsedající informovala zastupitele, že do současné chvíle nebyla schopna přinutit zástupce spolku 

TKR Kníničky-Bystrc k podpisu nájemní smlouvy, která byla schválena zastupitelstvem před cca jeden a 

půl rokem právě z důvodu absentující pojistné smlouvy. Ing. Petr Vokřál informoval zastupitele, že 

Statutární město Brno má místo pojištění zřízen jakýsi fond krytí škod, kterým by možná mohla být 

případná vyšší škoda kryta.  

Předsedající se dotázala, zda má někdo k tomuto bodu další dotaz. Žádný z přítomných zastupitelů se již 

nevyjádřil. 

Předsedající tedy dala hlasovat o předloženém usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s výpůjčkou optického vlákna Zapsanému spolku 

vlastníků televizního rozvodu TKR Kníničky-Bystrc po dobu tří let, za účelem šíření digitálního signálu 
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kabelové televize obyvatelům MČ Brno-Kníničky, a to za nájemné ve výši 1 Kč včetně DPH ročně + 

náklady na elektrickou energii spotřebovanou zařízením nájemce ve výši aktuálních smluvních tarifů 

pronajímatele u dodavatele energií. 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s přemístěním technologie potřebné pro provoz 

televizního vysílání z prostor Úřadu městské části, Nová 11, Brno do sklepních prostor mateřské školy 

Ondrova 25, Brno, a to za podmínek pojištění Zapsaného spolku vlastníků televizního rozvodu TKR 

Kníničky-Bystrc za případné škody způsobené umístěným zařízením nájemce na majetku pronajímatele. 

Výše pojištění bude sjednána na limit škody ve výši minimálně 10 mil Kč. Náklady na pojištění nese 

nájemce. 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky pověřuje starostku uzavřením nájemní smlouvy. 

Výsledek hlasování:    

Pro: 8 Petra Burgerová, Dis, 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. 5/29/2022 bylo schváleno. 

Bod 8 - Výkup pozemků v lokalitě Dolní Louky 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že již roce 2004 podala městská 

část žádost na MMB o výkup pozemků v lokalitě Dolní Louky z důvodu budování sportovního areálu. 

Některé pozemky jsou stále v soukromém vlastnictví a v návaznosti na plánovanou realizaci „Jedlého 

parku“ v této lokalitě je potřeba připomenout MMB žádost o předmětný výkup pozemků.  Pro potřeby 

„Jedlého parku“ je vhodné získat do vlastnictví statutárního města Brna p.č. 3002, 3003, 3006, 3007 vše 

v k.ú. Kníničky.  

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

Miroslava Keprtová navrhla, aby byl navržen k výkupu i pozemek p.č. 3012 kvůli tomu, aby se vlastnictví 

pozemků v celé lokalitě sjednotilo. Ing. Petr Vokřál informoval o několika zaschlých ovocných stromech, 

které byly před nedávnem zasazeny. Dále informoval zastupitele o tom, že zasadil na obecní pozemek 

v místě, kde v loňském roce uschla na ulici Přehradní třešeň, novou mandloň. 

Předsedající se dotázala, zda má někdo k tomuto bodu další dotaz. Žádný z přítomných zastupitelů se již 

nevyjádřil. 

Předsedající tedy dala hlasovat o předloženém usnesení s doplněným pozemkem p.č. 3012 v k.ú. Kníničky. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky žádá statutární město Brno o výkup pozemků p.č. 3002, 

p.č. 3003, p.č. 3006, p.č. 3007 a p.č. 3012 vše v k.ú. Kníničky. 

Výsledek hlasování:    

Pro: 8 Petra Burgerová, Dis, 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. 6/29/2022 bylo schváleno. 

Bod 9 - Aktualizace vyjádření MČ Brno-Kníničky k prodeji pozemku p.č. 3571 v k.ú. Kníničky 

společnosti Maximus Resort, a.s. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala o tom, že zástupci společnosti 

Maximus Resort byli vyzvání úředníky z MMB, aby si podali žádost na městskou část o stanovisko 

k prodeji předmětného pozemku proto, aby se věc s prodejem pozemku rozhýbala. Předsedající je zároveň 

informovala o tom, že vzhledem k tomu, že se nic neděje s rozšířením komunikace Hrázní, zůstává 

stanovisko městské částí nadále negativní. 

Předsedající se dotázala, zda má někdo k tomuto bodu další dotaz. Žádný z přítomných zastupitelů se již 

nevyjádřil. 

Předsedající tedy dala hlasovat o předloženém usnesení. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky nesouhlasí s návrhem prodeje pozemku p.č. 3571 

v k.ú. Kníničky. Pozemek se nachází mezi komunikací Hrázní a vodní hladinou, které dle „Postupu při 

nakládání s pozemky v rekreační oblasti Brněnské přehrady“ nelze odprodat. Městská část Brno-

Kníničky trvá na svém stanovisku ze dne 06.11.2017 do doby, než bude dořešena kompletní 

infrastruktura v dané lokalitě, zejména pak realizace rozšíření komunikace Hrázní v úseku od parku U 

Lva po Sokolské koupaliště. 

Výsledek hlasování:    

Pro: 8 Petra Burgerová, Dis, 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. 7/29/2022 bylo schváleno. 

Bod 10a - Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou 

rekreaci č.e. 13, postavené na pozemku p.č. 961 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města 

Brna 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že se jedná o klasickou žádost 

Majetkového odboru MMB o předkupní právo s tím, že pozemek pod stavbou mají ve správě Lesy města 

Brna. Z tohoto důvodu navrhuje předsedající, aby byla stavba vykoupena z úrovně statutárního města Brna 

nebo společností Lesy města Brna, a.s. 

Předsedající se dotázala, zda má někdo k tomuto bodu další dotaz. Žádný z přítomných zastupitelů se již 

nevyjádřil. 

Předsedající tedy dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

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. 13, postavené na pozemku p.č. 961 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna. 

Výsledek hlasování:    

Pro: 8 Petra Burgerová, Dis, 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. 8/29/2022 bylo schváleno. 

Bod 10b - Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou 

rekreaci č.e. 131, postavené na pozemku p.č. 850 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města 

Brna 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že se jedná opět o klasickou žádost 

Majetkového odboru MMB o předkupní právo s tím, že pozemek pod stavbou mají ve správě Lesy města 

Brna. Z tohoto důvodu navrhuje předsedající, aby byla stavba vykoupena z úrovně statutárního města Brna 

nebo společností Lesy města Brna, a.s. 

Předsedající se dotázala, zda má někdo k tomuto bodu další dotaz. Žádný z přítomných zastupitelů se již 

nevyjádřil. 

Předsedající tedy dala hlasovat o předloženém usnesení. 

Návrh usnesení: 

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. 131, postavené na pozemku p.č. 850 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna. 
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Výsledek hlasování:    

Pro: 8 Petra Burgerová, Dis, 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. 9/29/2022 bylo schváleno. 

Bod 11 - Vyjádření MČ Brno-Kníničky k obecně závazným vyhláškám statutárního města Brna 

(novely OZV: regulace pyrotechniky, pořádání kulturních a sportovních podniků, o zákazu požívání 

alkoholu na veřejných prostranstvích) 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod s tím, že veškeré změny jsou uvedeny 

v jednotlivých důvodových zprávách k vyhláškám. 

Předsedající se dotázala, zda má někdo k tomuto bodu další dotaz. Žádný z přítomných zastupitelů se již 

nevyjádřil. 

Předsedající tedy dala hlasovat o předloženém usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s předloženými návrhy obecně závazných vyhlášek 

statutárního města Brna, na regulaci pyrotechniky, na pořádání kulturních a sportovních podniků a o 

zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích doručených na ÚMČ Brno-Kníničky dne 

01.03.2022 pod č.j. MMB/0127709/2022 ke schválení zastupitelstvem. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 8 Petra Burgerová, Dis, 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. 10/29/2022 bylo schváleno. 

Bod 12 - Vyjádření MČ Brno-Kníničky k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2021, místních poplatcích 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod s tím, že veškeré změny jsou uvedeny 

v důvodové zprávě k vyhlášce. 

Předsedající se dotázala, zda má někdo k tomuto bodu další dotaz. Žádný z přítomných zastupitelů se již 

nevyjádřil. 

Předsedající tedy dala hlasovat o předloženém usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2021, 

o místních poplatcích doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 23.03.2022 pod č.j. MMB/0180944/2022 

ke schválení zastupitelstvem. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 8 Petra Burgerová, Dis, 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. 11/29/2022 bylo schváleno. 

Bod 13 - Vyjádření MČ Brno-Kníničky 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 
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Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod s tím, že veškeré změny jsou uvedeny 

v důvodové zprávě k vyhlášce. 

Předsedající se dotázala, zda má někdo k tomuto bodu další dotaz. Žádný z přítomných zastupitelů se již 

nevyjádřil. 

Předsedající tedy dala hlasovat o předloženém usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem 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, doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky 

dne 06.04.2022 pod č.j. MMB/0220096/2022 ke schválení zastupitelstvem. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 8 Petra Burgerová, Dis, 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. 12/29/2022 bylo schváleno. 

Bod 14 - Stanovisko městské části k návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství města Brna 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod s tím, že veškeré změny jsou uvedeny 

v důvodové zprávě k vyhlášce. 

Předsedající se dotázala, zda má někdo k tomuto bodu další dotaz. Žádný z přítomných zastupitelů se již 

nevyjádřil. 

Předsedající tedy dala hlasovat o předloženém usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Brna o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna doručeným na ÚMČ 

Brno-Kníničky dne 31.03.2022 pod č.j. MMB/0197897/2022/DS. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 8 Petra Burgerová, Dis, 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. 13/29/2022 bylo schváleno. 

Bod 15 - 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 se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. Žádný 

z přítomných zastupitelů se nevyjádřil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

Bod 16 - Písemná zpráva starostky a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech 

Předsedající odkázala na podklady k jednání zastupitelstva, ve kterých jsou uvedena veškerá jednání a 

podstatné informace z nich. 

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

se nevyjádřil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 
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Bod 17 - Písemná informace o připravených řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v k.ú. 

Kníničky 

Předsedající informovala zastupitele o podaných žádostech o vydání územního rozhodnutí na dva ubytovací 

objekty na ulici Hrázní.  

Předsedající se dotázala, zda má někdo ze zastupitelů nějaký dotaz.  

Ing. Petr Vokřál se dotázal, zda nejsou problémy se stavbou HZS a Policie na ulici Hrázní. Předsedající ho 

informovala, že se již dodavatel stavby snaží vycházet MČ vstříc a problémy byly minimalizovány. 

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

zastupitelů se již nevyjádřil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

Bod 18 - Informace předsedů výborů a komisí 

Paní starostka Lenka Ištvanová se dotázala, zda má někdo ze zastupitelů na předsedy výborů nějaký dotaz. 

Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

Bod 19 - Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva 

Paní starostka Lenka Ištvanová se dotázala, zda má někdo ze zastupitelů dotaz. 

Miroslava Keprtová požádala zastupitele, aby přišli pomoct s úklidem Kníniček, který se bude konat 

23.4.2022. Dále informovala, že se v tento den bude konat vzpomínka u táboráku na Emila Bartoně, při 

které se budou hrát country písně. O týden později budou čarodějnice. 14.05.2022 bude slavnostní odhalení 

pamětní desky Janu Novákovi v parku U Lva. 3.6.2022 bude Den dětí, 3.9.2022 bude Loučení s létem, 

17.9.2022 budou Guláše, 3.12.2022 Advent, 22.12. Babinec. 

Žádný z přítomných zastupitelů se dále nevyjádřil. 

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

v 18:31 hod. 

Další zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky se bude konat dne 20.06.2022. 

V Brně dne 16.04.2022 

 

 

 

 

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

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

starostka    ověřovatel zápisu   ověřovatel zápisu 

                                     

 

Přílohy zápisu: 

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

2) Prezenční listina 

3) Jednací řád 

 

 

zapsala: Miroslava Keprtová 


