
  

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

 

Usnesení 
z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/26 konaného dne 08.11.2021  

od 17:30 

 

Přijatá usnesení: 

Usnesení č. 1/26/2021  

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

zápisu Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka. 

Usnesení č. 2/26/2021  

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 13.09.2021 

5) Stanovisko městské části k návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství města Brna 

6) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva staveb občanského vybavení bez č.p./č.e., 

postavených na pozemcích p.č. 764/2 a p.č. 764/3, vše v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statuárního města Brna 

7) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 88, 

postavené na pozemku p.č. 911 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna 

8) Schválení přijetí sponzorského daru do vlastnictví Mateřské školy Studánka, Brno, Ondrova 25, příspěvková 

organizace 

9) Zprovoznění I. etapy metropolitní sítě 

10) Rozpočtová opatření 

11) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

12) Písemná zpráva starostky a místostarostky 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. 3/26/2021 

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

města Brna o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna doručeným na ÚMČ Brno-

Kníničky dne 15.09.2021 pod č.j. MMB/0478577/2021/DS. 

Usnesení č. 4/26/2021  

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím 

předkupního práva z úrovně SMB staveb občanského vybavení bez č.p./č.e., postavených na pozemcích 

p.č. 764/2 a p.č. 764/3, vše v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna. 

Usnesení č. 5/26/2021 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím 

předkupního práva z úrovně SMB stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 88, postavené na pozemku p.č. 911 v 

k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna. 

Usnesení č. 6/26/2021 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí s přijetím nepeněžitého účelově určeného sponzorského daru 

do vlastnictví Mateřské školy Studánka, Ondrova 25, příspěvkové organizace dle přílohy. 
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Usnesení č. 7/26/2021 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky: 

I. 

souhlasí s uzavíráním smluv s vlastníky objektů připojovaných k metropolitní síti v souladu 

s přiloženou smlouvou a pověřuje starostku městské části Brno-Kníničky k odsouhlasení drobných 

modifikací smlouvy reflektujících potřeby jednotlivých domácností, 

a 

II. 

revokuje Usnesení č. 17/24/2021, které bylo přijato na VIII/24. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-

Kníničky konaném dne 21.06.2021, a přijímá nové usnesení, kterým schvaluje výjimku ze Směrnice k 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

„Příprava pro metropolitní optickou síť Brno-Kníničky“ přímo, bez poptávkového řízení včetně proplacení 

nákladů spojených s realizací této zakázky, a to do výše max. 1.200.000,- Kč bez DPH. 

Usnesení č. 8/26/2021 

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

opatření v kompetenci starostky č. 11/2021. 

V Brně dne 13.11.2021 

 

 

 

 

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

Lenka Ištvanová v.r.   Aleš Chrastil v.r.   Ing. Petr Juránek v.r. 

starostka    ověřovatel zápisu   ověřovatel zápisu 

                                        

       

Přílohy usnesení: 

1) Žádost MŠ Studánka 

2) Návrh smlouvy o dílo č. xx/2021 
 


