
 

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

 

Usnesení 

z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/18 konaného dne 07.09.2020 

od 17:30 

 

Přijatá usnesení: 

 

Usnesení č. 1/18/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zapisovatelem Miroslavu Keprtovou a určuje ověřovateli 

zápisu Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka. 

Usnesení č. 2/18/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje následující program zasedání: 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Návrhy, připomínky a podněty občanů 

4) Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 15.06.2020 

5) Stanovisko MČ Brno-Kníničky ke studii X43 

6) Připomínky k návrhu změny stávajícího Územního plánu města Brna (B3/19-CM Ondrova-Rekreační) 

7) Žádost o odpuštění nájmu Maximus Resort 

8) Stanovisko městské části 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 

9) Stanovisko městské části 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 - úprava v oblasti sociální péče (čl. 55, 56, 76 a příloha č. 2) 

10) Stanovisko městské části k návrhu změny Statutu města Brna - oblast dotací v dopravě 

11) Stanovisko městské části k návrhu obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

12) Vyjádření městské části k případné realizaci projektu Dáme na vás - „Cyklotrasa Kníničky - Sokolák“ 

13) Návrh směny pozemků mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy České republiky, s.p. 

14) Schválení Kníničského adventu 2020 

15) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Kníničky na období 2022-2026 

16) Rozpočtová opatření 

17) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

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

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

20) Informace předsedů výborů a komisí 

21) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 

Usnesení č. 3/18/2020 

Zastupitelstvo Městské části Brno-Kníničky souhlasí s připojeným stanoviskem ke studii X43 a pověřuje 

starostku Městské části Brno-Kníničky, aby odeslala přiložené stanovisko Kanceláři architekta města a na 

Odbor územního plánování a plánování MMB a radnímu Chvátalovi. 

Usnesení č. 4/18/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky pověřuje starostku Městské části Brno-Kníničky, aby za MČ Kníničky 

podala připomínky reagující na zveřejněný návrh změny ÚP s tím, že zde budou zahrnuty výhrady již 

písemně sdělené radnímu Chvátalovi. 

Usnesení č. 6/18/2020 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky nesouhlasí s návrhem změny 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 08.06.2020 pod č.j. MMB/0228828/2020 ke schválení zastupitelstvem a požaduje v části 

IV. – hospodaření města a městských částí zachování odstavce 10a článku 76 – finanční hospodaření. 
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Usnesení z řádného zasedání ZMČ Brno-Kníničky VIII/18 konaného dne 07.09.2020 

 

V části V. ostatní ustanovení v článku 83 odstavce 4 dosavadní text nahradit textem „Ustanovení článku 

76 odst. [10a] tohoto Statutu se nepoužije pro stanovení objemu finančních prostředků postoupených do 

rozpočtu městské části dle článku 76 odst. [8] až [10a] tohoto Statutu pro rok 2021.“ 

Usnesení č. 7/18/2020 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem změny 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 v oblasti sociální péče (čl. 55, 

56, čl. 76 a Příloha č. 2) doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 21.07.2020 pod č.j. 

MMB/0300577/2020 ke schválení zastupitelstvem. 

Usnesení č. 8/18/2020 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem změny 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 v oblasti dotací v dopravě 

doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 19.08.2020 pod č.j. MMB/0341201/2020 ke schválení 

zastupitelstvem. 

Usnesení č. 9/18/2020 

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

města Brna o regulaci používání zábavní pyrotechniky doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 

11.08.2020 pod č.j. MMB/0331369/2020 ke schválení zastupitelstvem. 

Usnesení č. 10/18/2020 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky 

b e r e   n a   v ě d o m í  

-  popis projektu „Cyklotrasa Kníničky – Sokolák“, na území městské části Brno-Kníničky, 

-  že finanční prostředky na realizaci a správu projektu „Cyklotrasa Kníničky - Sokolák“, po dobu 

tří let budou hrazeny z prostředků PaRo města Brna,  

-  že realizace projektu je závislá na výsledku hlasování občanů města, které proběhne v listopadu 

2020, 

s o u h l a s í  

- s realizací předloženého projektu „Cyklotrasa Kníničky - Sokolák“ 

- se správou projektu po uplynutí tříleté doby udržitelnosti. 

Usnesení č. 11/18/2020 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí se zařazením pozemků v k.ú. Kníničky p.č. 1577/1, 

o výměře 11584 m2, p.č. 1578 o výměře 1339 m2, p.č.1745/1 o výměře 2412 m2, p.č. 1021/7 o výměře 

12574 m2, vše ostatní plocha, do návrhu směny pozemků mezi statutárním městem Brnem a společností 

Lesy České republiky, s.p. 

Usnesení č. 12/18/2020 

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

2020,“ jejíž součástí bude „Řezbářská show," „Rozsvícení vánočního stromu," „Čertovská jízda," 

„Mikuláš," „Vánoční jarmark," a „Vánoční dětské dílničky" v ceně do 280.000 Kč bez DPH a zároveň 

pověřuje starostku, společně s předsedou finančního výboru, ke schvalování proplacení všech daňových 

dokladů vztahujících se k předmětné akci. 

Usnesení č. 13/18/2020 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje předložený Střednědobý výhled rozpočtu městské 

části Brno-Kníničky na období 2022-2026. 

Usnesení č. 14/18/2020 

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

opatřeních v kompetenci starostky č. 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020 a 10/2020. 
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Usnesení z řádného zasedání ZMČ Brno-Kníničky VIII/18 konaného dne 07.09.2020 

 

Usnesení č. 15/18/2020 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky uděluje výjimku ze směrnice ÚMČ Brno-Kníničky č. 1/2018 

– Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pověřuje starostku společně s předsedou 

finančního výboru ke schválení víceprací na zakázku „Oprava chodníku k řece Svratce, Brno – Kníničky“   

do výše maximálně 5% schválené hodnoty zakázky. Současně pověřuje starostku, společně s předsedou 

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

zakázce. 

Usnesení č. 16/18/2020 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky pověřuje starostku provedením průzkumu trhu 

terminovaných vkladů případně spořících účtů a zmocňuje starostku, místostarostku a předsedu 

finančního výboru k vyhodnocení nabídek a uložením finančních prostředků ve výši max. 25 mil. Kč na 

terminovaný vklad, příp. spořící účet s nejvýhodnějším úročením.  

Nepřijatá usnesení: 

Usnesení č. 5/18/2020 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s odpuštěním nájmu za plážový bar - Beach bar u 

Sokolského koupaliště dle smlouvy ze dne 31.5.2020 v plné výši 104.958,- Kč. 

 

V Brně dne: 17.09.2020 

 

 

 

 

 

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

Lenka Ištvanová    Aleš Chrastil    Ing. Petr Juránek  

Starostka v.r.    ověřovatel zápisu v.r.   ověřovatel zápisu v.r. 

                                           

       

 


