
  

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

 

 

Zápis 

z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/30 konaného dne 20.06.2022 

od 17:30 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

v 17:46 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 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů 

zastupitelstva), nejsou přítomni řádně omluvení Petra Burgerová, Dis, Ing. Hana Fojtíčková, Ing. Petr 

Juránek a Bc. Martin Žák. 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 zájmů 

v rámci projednávání daného bodu. 

Bod 1 - Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Předsedající navrhla ověřovateli zápisu pana Aleše Chrastila a Ing. Petra Vokřála. 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 Vokřála. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 1/30/2022 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 11.04.2022 

5) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 72, 

postavené na pozemku p.č. 929 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna 

6) Schválení účetní závěrky MČ Brno-Kníničky za rok 2021 

7) Schválení závěrečného účtu MČ Brno-Kníničky za rok 2021 

8) Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, p.o. za rok 

2021 

9) Rozpočtová opatření 



 str. 2   Zápis z řádného zasedání ZMČ Brno-Kníničky VIII/30 dne 20.06.2022 

 

 
10) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

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

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

13) Informace předsedů výborů a komisí 

14) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 2/30/2022 bylo schváleno. 

Bod 3 - Návrhy, připomínky a podněty občanů 

Pan Strážnický informoval zastupitele o neutěšené dopravní situaci na ulici Hrázní s tím, že je každodenním 

svědkem nebezpečných situací na této ulici. 

Bod 4 - Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 11.04.2022 

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

rekreaci č.e. 72, postavené na pozemku p.č. 929 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města 

Brna 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že se jedná opětovně o využití 

předkupního práva na rekreační chatu umístěnou na lesním pozemku za hotelem U Šuláka. Návrh usnesení 

je tedy stejný jako v jiných případech, tedy předsedající doporučuje využít předkupního práva z úrovně 

statutárního města Brna, nebo společnosti Lesy města Brna. 

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

z přítomných zastupitelů se 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. ev. 72, postavené na pozemku p.č. 929 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 3/30/2022 bylo schváleno. 

Bod 6 - Schválení účetní závěrky MČ Brno-Kníničky za rok 2021 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že vzhledem k tomu, že zde nejsou 

přítomni 4 členové zastupitelstva - Petra Burgerová, Dis, Ing. Hana Fojtíčková, Ing. Petr Juránek a 

Bc. Martin Žák, tak je nutné protokol upravit a tyto zastupitele z protokolu vyškrtnout.  

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

Předseda finančního výboru, Aleš Chrastil, informoval, že členové finančního výboru účetní závěrku 

zkontrolovali a přišli na pochybení účetní, která nemají vliv na schválení účetní závěrky, např. účtování 

některých položek na špatné účty - např. elektřinu na plyn, plyn na vodu a vodu na elektřinu. 
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Předsedající informovala zastupitele, že účetní závěrku viděli auditoři a žádné připomínky k ní neměli. 

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

zastupitelů se již nevyjádřil. 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

Návrh usnesení: 

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

2021 dle protokolu. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 4/30/2022 bylo schváleno. 

Bod 7 - Schválení závěrečného účtu MČ Brno-Kníničky za rok 2021 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že podklady pro schvalování jsou 

identické jako v předcházejícím bodě s tím, že projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo souhlasu s výhradami, na jejichž základě přijme městská 

část opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. 

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

nevyjádřil. 

Předsedající tedy dala hlasovat o předloženém usnesení. 

Návrh usnesení: 

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

městské části Brno-Kníničky za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 

hospodaření městské části za rok 2021 bez výhrad. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 5/30/2022 bylo schváleno. 

Bod 8 - Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku MŠ Studánka Brno, Ondrova 

25, p.o. za rok 2021 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že vzhledem k tomu, že zde nejsou 

přítomni 4 členové zastupitelstva - Petra Burgerová, Dis, Ing. Hana Fojtíčková, Ing. Petr Juránek a 

Bc. Martin Žák, tak je opětovně nutné protokol upravit a tyto zastupitele z něho vyškrtnout. Předsedající 

dále informovala, že mateřská škola hospodařila s přebytkem 676,92 Kč, a že v účetní závěrce nebyly 

nalezeny pochybení, kvůli kterým by nebylo možné účetní závěrku schválit. 

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 příspěvkové organizace Mateřská 

škola Studánka, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, za rok 2021 dle protokolu, schvaluje 

hospodářský výsledek ve výši 676,92 Kč a souhlasí s návrhem rozdělení výsledku hospodaření do 

rezervního fondu. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     
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Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6/30/2022 bylo schváleno. 

Bod 9 - Rozpočtová opatření 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a dotázala se přítomných zastupitelů, zda mají 

k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil 

Předsedající tedy dala hlasovat o předloženém usnesení. 

Návrh usnesení: 

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

opatřeních v kompetenci starostky č. 01-04/2022. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 7/30/2022 bylo schváleno. 

Bod 10 - 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 Ing. Josefa Stodůlky, zda už ho oslovil Majetkový odbor Magistrátu města Brna, 

ohledně odkupu pozemku na Dolních Loukách. 

Předsedající se dotázala Ing. Petra Vokřála, v jakém stavu je schvalování nového územního plánu. Ing. Petr 

Vokřál podrobně informoval o možných postupech Zastupitelstva města Brna při schvalování Územního 

plánu města Brna. 

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 11 - 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 předsedající požádala zastupitele o stanovisko s právě projednávaným dokumentem k dopravní 

obslužnosti Brněnské přehrady, který řeší i problematiku dopravní situace na ulici Hrázní, neboť v právě 

zpracovávané studii byla vybrána jako nejlepší varianta opětovného zjednosměrnění ulice Hrázní. Dále 

předsedající informovala zastupitele, že má přislíbeno od zástupců města Brna, že bude částečně opravena 

ulice Rekreační a instalovány zpomalovací bezpečnostní prvky. 

Ing. Petr Vokřál se dotázal na možnost instalace měřících fotoradarů, které umí řidiče překračující rychlost 

vyfotografovat a zároveň zaslat obsílku a které jsou již instalovány ve spoustě malých obcí. Dále doporučil 

urgovat pana Pospíška, který má nyní tuto agendu na starost.  

Dále se předsedající dotázala se, 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 12 - Písemná informace o připravených řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v k.ú. 

Kníničky 

Předsedající informovala zastupitele o podaném zahájeném řízení na rekonstrukci plynovodu. Dále 

informovala zastupitele, že v důsledku rekonstrukce plynovodu se zpozdí oprava komunikace Ondrova a 

na ulici K Bukovinám a U Památníku dojde k celoplošnému předláždění komunikace.     

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

Aleš Chrastil se dotázal, kdy se bude opravovat vodovod. Předsedající ho informovala, že vodárny nemají 

na zásadní rekonstrukce finanční prostředky. 
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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 13 - 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 14 - Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva 

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

Aleš Chrastil se dotázal, jak se podařila zprovoznit Metropolitní síť. Předsedající ho informovala, že 

všichni, kteří měli zájem o připojení k síti TKR Kníničky-Bystrc, tak jsou již přepojeni na novou optickou 

síť. Co se týče internetového připojení, to bude zprovozněno až po dokončení další etapy rekonstrukce NN 

v Kníničkách, což jsou ulice Přehradní a Šikulova. 

Předsedající dále zastupitele pozvala na Kníničské hody, na Strážafest a na Loučení s prázdninami. 

Pozvánky budou zveřejněny v Kníničském zpravodaji. 

Pan Strážnický si stěžoval na cestičku k Brněnské přehradě v místě původních Kníniček. Předsedající mu 

odpověděla, že není možné komunikaci opravit. 

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

v 18:35 hod. 

Další zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky se bude konat dne 19.09.2022. 

Nakonec popřála předsedající všem přítomným hezké léto. 

V Brně dne 30.06.2022 

 

 

 

 

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

Lenka Ištvanová v.r.    Aleš Chrastil v.r.   Ing. Petr Vokřál 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) Protokol o schvalování účetní závěrky městské části Brno-Kníničky 

4) Protokol o schvalování účetní závěrky Mateřské školy Studánka 

 

 

zapsala: Miroslava Keprtová 

 


