
 

 

Usnesení 

z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/15 konaného dne 02.03.2020 

od 17:30 

 
Přijatá usnesení: 

 

Usnesení č. 1/15/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zapisovatelem Lenku Ištvanovou a určuje ověřovateli zápisu 

Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka. 

 

Usnesení č. 2/15/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje následující program zasedání: 

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Volba místostarosty 

4) Návrhy, připomínky a podněty občanů 

5) Informace o ověření zápisu a usnesení ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 27.01.2020 

6) Digitalizace MČ Brno-Kníničky - žádost spolku TKR Kníničky-Bystrc 

7) Schválení kupní smlouvy - vykoupení části pozemku parc. č. 310/26 v kat. území Kníničky 

8) Vyjádření k žádosti o zřízení služebnosti k služebným pozemkům parc. č. 764/1, 764/3, 764/4, 767/8, 

768 a 1021/2 v kat. území Kníničky ve vlastnictví statutárního města Brna 

9) Schválení kulturních akcí MČ 

10) Rozpočtová opatření 

11) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

12) Písemná zpráva starosty o podstatných jednáních a skutečnostech 

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

14) Informace předsedů výborů a komisí 

15) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 

 

Usnesení č. 3/15/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje veřejný způsob volby místostarosty. 

 

Usnesení č. 4/15/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky volí místostarostou Miroslavu Keprtovou. 

 

Usnesení č. 5/15/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky v souladu s ust. § 72 a ust. § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 

10 000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 

 

Usnesení č. 6/15/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky volí předsedou kontrolního výboru Ing. Petra Vokřála. 

 

Usnesení č. 7/15/2020 

V souladu s ust. § 85 zákona o obcích (128/2000) a dále s čl. 11 odst. 2 Statutu města Brna, Zastupitelstvo 

MČ Brno-Kníničky schvaluje odkup části pozemku specifikovaného v kupní smlouvě za cenu 4.500,- Kč 
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Usnesení z řádného zasedání ZMČ Brno-Kníničky VIII/15 konaného dne 02.03.2020  

 

pro nabyvatele Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00, od 

prodávajícího p. Tomáše Veleckého za podmínek uvedených v přiložené kupní smlouvě. 

 

Usnesení č. 8/15/2020 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky nesouhlasí se zřízením služebnosti na pozemcích parc. č. 

764/1, 764/3, 764/4, 767/8, 768 a 1021/2 v kat. území Kníničky ve vlastnictví statutárního města Brna pro 

umístění vodoměrné šachty, areálových rozvodů vody a areálových rozvodů elektro NN k plánovanému 

objektu občerstvení umístěnému na pozemku parc. č. 764/2 v kat. území Kníničky taktéž ve vlastnictví 

statutárního města Brna do té doby, dokud stavebníci majetkoprávně nedořeší umístění stavby hlavní 

(samotného objektu občerstvení) na pozemku parc. č. 764/2 v kat. území Kníničky ve vlastnictví 

statutárního města Brna. 

 

Usnesení č. 9/15/2020 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s uspořádáním kulturních akcí „Kníničské jaro,“ v 

ceně do 25.000 Kč bez DPH a „Bazárek“ v ceně do 5.000,- Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 10/15/2020 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí informace o provedeném rozpočtovém 

opatření v kompetenci starostky č. 1/2020. 

 

 

 

V Brně dne: 12.03.2020 

 

 

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

Lenka Ištvanová v.r. 

starosta MČ Brno-Kníničky       

 

 

 

…………………………. 

Aleš Chrastil v.r. 

ověřovatel zápisu 

 

 

 

…………………………. 

Ing. Petr Juránek v.r. 

ověřovatel zápisu 


