
 

 

 

SVOLÁNÍ 

řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky 
 

V souladu s ust. § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, svolávám řádné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/16. 

 
Místo 

konání: 

 

Sál tělocvičny městské části Brno-Kníničky, Ondrova 25 

Doba konání: 

 
18.05.2020 od 17.30 hod. 

Navržený  

program: 
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 02.03.2020 

5) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k návrhu změny obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Brna č. 17/2019 o místních poplatcích 

6) 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 

7) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k návrhu změny obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohybu psů 

8) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Brna č. 5/2010 o zákazu používání alkoholu na veřejných prostranstvích za účelem 

zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek 

9) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Brna č. 3/2020 o nočním klidu, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 

statutárního města Brna č. 11/2017 o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek 

10) Návrh směny pozemků mezi statutárním městem Brnem a společností Povodí Moravy, s.p. 

11) Veřejná sbírka „Kníničský dobro-blešák“ 

12) Schválení výzvy na opravu panelového chodníku k řece Svratce 

13) Schválení nezbytných oprav tělocvičny 

14) Rozpočtová opatření 

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 

 

 

 

Upozorňuji na povinnost platnou pro členy zastupitelstva i pro veřejnost: zakrytí úst a nosu rouškou či 

jiným vhodným způsobem a dodržování vzájemných odstupů 2 metry. 
 

V Brně dne 07.05.2020 

 

Lenka Ištvanová v.r. 

starostka MČ Brno-Kníničky 

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

 


