
 

 

Usnesení 

z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/14 konaného dne 27.1.2020 

od 17:30 

 
Přijatá usnesení: 

 

 

Usnesení č. 1/14/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zapisovatelem Mgr. Ing. Lubomíra Juránka a určuje 

ověřovateli zápisu Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka. 

 

Usnesení č. 2/14/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje následující program zasedání: 

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Návrhy, připomínky a podněty občanů 

4) Odvolání starosty 

5) Volba nového starosty 

6) Kontrola a odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 

16.12.2019 

7) Stanovisko MČ Brno-Kníničky k návrhu obecně závazné vyhlášky č. ../2020, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška č. 19/2017 

8) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k novele obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017 

o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek 

9) Informace o opravě drtiče dřevního odpadu 

10) Rozpočtová opatření 

11) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

12) Písemná zpráva starosty a místostarosty 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. 3/14/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje veřejný způsob volby odvolání starosty. 

 

Usnesení č. 4/14/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky odvolává Bc. Martina Žáka z funkce starosty. 

 

Usnesení č. 5/14/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje veřejný způsob volby starostky. 

 

Usnesení č. 6/14/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky v souladu s ust. § 84, odst. 2), písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 

výkon starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.  

 

Usnesení č. 7/14/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky volí starostkou paní Lenku Ištvanovou.  
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Usnesení z řádného zasedání ZMČ Brno-Kníničky VIII/14 konaného dne 27.1.2020  

 

Usnesení č. 8/14/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje na program zasedání zařazení bodů: „6) Volba předsedy 

Finančního výboru“ a „7) Zrušení výběrového řízení na post tajemníka“ 

 

Usnesení č. 9/14/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky volí předsedou Finančního výboru pana Aleše Chrastila. 

 

Usnesení č. 10/14/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zrušení výběrového řízení na tajemníka městské části. 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje vypsání výběrového řízení na pozici tajemníka městské 

části. 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky pověřuje starostku paní Lenku Ištvanovou bezodkladně informovat 

tajemníka Magistrátu města Brna o zrušení výběrového řízení. 

 

Usnesení č. 11/14/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zápis a usnesení ze zasedání konaného dne 16.12.2019. 

 

Usnesení č. 12/14/2020 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky konané dne 27.1.2020, souhlasí s návrhem nové OZV č. 

…/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 19/2017, kterou se stanovují 

podmínky pro spalování rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně. 

 

Usnesení č. 13/14/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí s přiloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního 

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

 

Usnesení č. 14/14/2020 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s likvidací drtiče dřevního odpadu VERMEER 

VARMA 2000 č. ev. GA/01/00025 formou prodeje na inzertních serverech, a to tím způsobem, že zboží 

bude nabídnuto za cenu stanovenou znalcem tj. 36.400,-Kč vč. DPH. Pokud nedojde k prodeji, bude cena 

ponížena každý měsíc o 10 %. 

 

Usnesení č. 15/14/2020 

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

opatřeních v kompetenci starosty č. 11-17/2019. 

 

 

V Brně dne: 04.02.2020 

 

 

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

Lenka Ištvanová 

starosta MČ Brno-Kníničky       

 

 

 

…………………………. 

Aleš Chrastil 

ověřovatel zápisu 

 

 

 

…………………………. 

Ing. Petr Juránek 

ověřovatel zápisu 


