
 

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

 

 

 

Zápis 

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

od 17:30 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 

v 17:32 hodin starostkou Lenkou Ištvanovou („dále též jako „předsedající“).  

 

Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno (vyvěšená informace tvoří přílohu č. 1). 

Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (prezenční listina tvoří 

přílohu č. 2 zápisu) konstatovala, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů 

zastupitelstva), nejsou přítomni: řádně omluvená Ing. Hana Fojtíčková, která je z pracovních důvodů 

mimo Brno, Ing. Josef Stodůlka je nemocen a Bc. Martin Žák se omluvil těsně před jednáním sms 

zprávou s tím, že se dostaví nejméně o hodinu později. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (ust. § 92 

odst. 3 zákona o obcích).  

 

Starostka MČ Brno-Kníničky upozornila na skutečnost, že z jednání Zastupitelstva MČ Brno-Kníničky 

bude pořízen audio záznam. Dále upozornila členy Zastupitelstva na povinnost prohlásit případný střet 

zájmu v rámci projednávání daného bodu. 

 

 

Bod 1 - Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 

Předsedající navrhla ověřovateli zápisu pana Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka. Dále se dotázala 

přítomných, zda má někdo zájem dělat zapisovatele. Vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil, navrhla 

předsedající jako zapisovatele samu sebe. Další návrhy nebyly podány.  

 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Návrh usnesení: 

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

zápisu Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 6  Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, 

Petra Pumprlová, DiS., Ing. Petr Vokřál, 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 1/15/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 2 - Schválení programu 

 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou a informací zveřejněnou na 

úřední desce. Dále vyzvala zastupitele k návrhům na úpravu či změnu programu. Nikdo takový návrh 

neuplatnil.  

Předsedající navrhla: 

- předsunout bod č. 5) Volba místostarosty za bod č. 2) Schválení programu,  
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- změnu názvu bodu č. 4) „Kontrola a odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZMČ Brno-

Kníničky konaného dne 27.01.2020“ na „Informace o ověření zápisu a usnesení ze zasedání ZMČ 

Brno-Kníničky konaného dne 27.01.2020“ a to z toho důvodu, že dle platného jednacího řádu 

není potřeba hlasovat o správnosti zápisu a usnesení, starosta pouze informuje zastupitelstvo, zda 

byl ověřen zápis z minulého zasedání a jaké námitky členů zastupitelstva k němu byly vzneseny, 

- v bodě č. 7) Schválení kupní smlouvy - vykoupení pozemku parc.č. 310/26 doplnit před 

„pozemku“ slovo „části“ neboť se jedná o odkup části pozemku, která se bude následně slučovat 

s pozemkem ve vlastnictví statutárního města Brna, 

- doplnit bod nazvaný „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“, neboť tato žádost měla být projednán již na předchozím zasedání a 

její projednání nesnese odkladu na další zasedání zastupitelstva. Tento bod bude zařazen za bod 

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

Kníničky“ 
 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Návrh usnesení:  

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 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 6  Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, 

Petra Pumprlová, DiS., Ing. Petr Vokřál, 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 2/15/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 3 - Volba místostarosty 

 

Předsedající představila bod. Informovala zastupitele o rezignaci místostarostky a zastupitelky MČ Brno-

Kníničky Ing. Hany Juránkové k 16.12.2019. Dále zastupitele informovala, že tento projednávaný bod 

bude obsahovat 3 části, a to způsob volby místostarosty, volbu místostarosty a volbu výše odměny 

místostarosty. Předsedající navrhla na pozici místostarosty Miroslavu Keprtovou a dotázala se 

přítomných zastupitelů, zda má někdo jiný návrh. Žádný ze zastupitelů jiný návrh nepodal. 

 

Předsedající se dotázala Miroslavy Keprtové, zda souhlasí s nominací na funkci místostarostky MČ Brno-

Kníničky. Miroslava Keprtová souhlasila. 

Předsedající dala hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení. 
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a) Určení způsobu volby místostarosty 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje veřejný způsob volby místostarosty. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 6  Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, 

Petra Pumprlová, DiS., Ing. Petr Vokřál, 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 3/15/2020 bylo schváleno. 

 

 

b) Volba místostarosty 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky volí místostarostou Miroslavu Keprtovou. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5  Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál,  

Proti: 0     

Zdrželi se: 1 Petra Pumprlová, DiS.  

 

Usnesení č. 4/15/2020 bylo schváleno. 

 

 

c) Stanovení výše odměny místostarosty 

 

Lenka Ištvanová navrhla zachovat stávající výši odměny místostarosty, tedy 10 000,- Kč měsíčně a dala 

hlasovat o návrhu. 

 

Návrh usnesení:  

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. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 6  Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, 

Petra Pumprlová, DiS., Ing. Petr Vokřál, 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

 

Usnesení č. 5/15/2020 bylo schváleno. 

 

Následně se Miroslava Keprtová vzdala funkce předsedy kontrolního výboru, a to z důvodu 

neslučitelnosti funkcí. 

 

V souvislosti s tím navrhla předsedající zařadit nový bod do programu Volba předsedy kontrolního 

výboru.  

 

 

d) Volba předsedy kontrolního výboru 

 

Předsedající navrhla na funkci předsedy kontrolního výboru Ing. Petra Vokřála, což odůvodnila tím, že je 

v současné době rozpracována kontrola kontrolního výboru, kterou je třeba dokončit stejnými lidmi, kteří 
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na ní dlouhodobě pracují. Dále předsedající vyvrátila slova bývalého starosty Bc. Martina Žáka, který na 

minulém zasedání zastupitelstva říkal, že členové kontrolního výboru jsou voleni z řad opozičních 

zastupitelů, přičemž v minulém volebním období byli jako členové kontrolního výboru zvoleni Ing. Josef 

Stodůlka a Ing. Kateřina Lišková, tedy zastupitelé ze strany tehdejšího starosty. Žádný ze zastupitelů jiný 

návrh nepodal. 

 

Předsedající se dotázala Ing. Petra Vokřála, zda souhlasí s nominací na funkci předsedy kontrolního 

výboru. Ing. Petr Vokřál souhlasil. 

 

 

Návrh usnesení:  

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

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5  Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál,  

Proti: 0     

Zdrželi se: 1 Petra Pumprlová, DiS. 

 

Usnesení č. 6/15/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 4 - Návrhy, připomínky a podněty občanů 

 

Pan Lubomír Strážnický informoval zastupitele o problematice statického narušení kamenné zídky, která 

je umístěna před pomníkem U Lva. Tato byla při budování kanalizace narušena těžkou technikou a měla 

by být odborně opravena. Dále zastupitele informoval o slibu bývalého starosty Bc. Martina Žáka, že 

nechá opravit Boží muka umístěná v parku U Lva s tím, že pan Lubomír Strážnický navrhuje přesun 

Božích muk o pár metrů na betonový základ, což bylo projednáno s pracovníky památkového ústavu.  

Ing. Petr Vokřál se dotázal, zda někdo jednal se společností provádějící výstavbu kanalizace o opravě 

kamenné zídky. Pan Lubomír Strážnický odpověděl, že on sám pracovníky pod pohrůžkou přivolání 

policie přinutil zídku opravit. Pracovníci ji následně neodborně opravili, ale v současné době opět 

vykazuje známky statického narušení. 

Mgr. Ing. Lubomír Juránek se dotázal, zda je plánováno něco udělat s hromádkami od krtků, kterými je 

poseto celé hřiště na Dolních Loukách. Ing. Petr Vokřál taktéž apeloval, aby se hřiště konečně opravilo 

jednou a pořádně. 

Ing. Petr Liška se dotázal, z jakého důvodu chybí posilovací stroj na Dolních Loukách. Lenka Ištvanová 

mu odpověděla, že posilovací stroje budou postupně opravovány a opatřovány novým nátěrem. 

Pan Lubomír Strážnický dále pochválil spolupráci s Ing. Bezděkem a dotázal se, jak bude v letošním roce 

zajištěna voda na zalévání parku U Lva. Lenka Ištvanová ho ujistila, že dobrá spolupráce bude 

pokračovat, a že se za ní má zastavit na úřadě, kde se domluví na podrobnostech. 

 

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

27.01.2020 

 

Předsedající informovala zastupitele o tom, že zápis byl řádně vyhotoven, byl v zákonné lhůtě ověřen a 

následně zveřejněn na stránkách městské části. Dále informovala, že k zápisu nebyly vzneseny žádné 

připomínky ze strany zastupitelů. 
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6) Digitalizace MČ Brno-Kníničky - žádost spolku TKR Kníničky-Bystrc 

 

Předsedající předala slovo zástupci spolku TKR Kníničky-Bystrc, panu Vladimírovi Borskému, který 

představil žádost spolku. Dále se dotázal na zadávací podmínky pro projektování metropolitní sítě 

v Kníničkách a na budoucího provozovatele této sítě a zda je počítáno i s kabelovou televizí. Odpověď je 

důležitá hlavně pro občany, aby věděli, jakým způsobem se mají zařídit s přechodem na DBV T-2. Mrzí 

ho, že od bývalého starosty Bc. Martina Žáka nedostal jasnou odpověď, naopak celý tento projekt držel 

v utajení.  

Paní starostka Lenka Ištvanová ujistila zástupce spolku TKR Kníničky-Bystrc, že určitě nebude bránit 

připojení spolku na plánovanou metropolitní síť v Kníničkách. Aleš Chrastil informoval o tom, že se 

teprve seznamují s celým projektem, neboť byl skutečně držen „pod pokličkou“ s tím, že by bylo dobré, 

aby se zástupce společnosti spolku TKR Kníničky-Bystrc účastnil jednání souvisejících s vybudováním 

metropolitní sítě. Samotný provoz této sítě zatím není a ani nebyl v minulosti řešen. Dále zástupce ujistil, 

že se spolkem TKR Kníničky-Bystrc počítá a bude mu umožněno napojení na síť a že je potřeba 

dohodnout podmínky. 

Paní starostka Lenka Ištvanová dále informovala zástupce spolku TKR Kníničky-Bystrc, že metropolitní 

síť je plánována od roku 2018 na základě požadavku vlastníka energetické soustavy na přeložení soustavy 

do země. S tímto požadavkem vznikl nápad na paralelní vybudování metropolitní sítě. Stavba bude velmi 

náročná, neboť v některých místech není přeložení energetické soustavy možné. Realizace není 

v letošním roce technicky možná, stavba bude koordinována s přeložkou elektřiny a tím pádem není 

možné odhadnout, kdy bude samotná stavba realizována. 

Aleš Chrastil dále potvrdil, že městská část má v plánu zrealizovat a vlastnit metropolitní síť, ale je ještě 

otázkou, finanční náročnost výstavby metropolitní sítě.  

Ing. Petr Vokřál taktéž doporučil společné jednání, při kterém budou vyřešeny a zodpovězeny otázky 

spolku TKR Kníničky-Bystrc. 

Lenka Ištvanová opětovně ujistila zástupce spolku TKR Kníničky-Bystrc, že městská část Brno-Kníničky 

má stejný cíl jako spolek TKR Kníničky-Bystrc tedy vybudování datové sítě a následné cenově dostupné 

poskytování internetu a kabelové televize občanům Kníniček. 

Lenka Ištvanová navrhla svolat na pátek 06.03.2020 schůzku se zástupci společnosti, která metropolitní 

síť projektuje, zástupci městské části Brno-Kníničky a zástupci spolku TKR Kníničky-Bystrc tak, aby 

bylo možné odpovědět na otázky zástupců spolku TKR Kníničky-Bystrc. 

Zástupce spolku TKR Kníničky-Bystrc požádal alespoň o schválení toho, že jedno vlákno bude pronajato 

spolku TKR Kníničky-Bystrc. Ing. Petr Vokřál doporučil zároveň s pronájmem stanovit podmínky pro 

připojení spolku k Metropolitní síti v Kníničkách. 

Aleš Chrastil upozornil, že se bude muset jednat se společností EON a dohodnout koordinaci těchto dvou 

společných projektů. 

Zástupce spolku TKR Kníničky-Bystrc požádal o vytvoření rezervy v rozpočtu městské části Brno-

Kníničky na realizaci tohoto záměru. Lenka Ištvanová ho ujistila, že s tímto samozřejmě počítá.  

Lenka Ištvanová dále informovala přítomné, že vzhledem k tomu, že návrh usnesení spolku TKR  

Kníničky-Bystrc je téměř shodné s usnesením, které již bylo v minulosti zastupitelstvem MČ Brno-

Kníničky přijato, není nutné přijímat další usnesení. 

 

 

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

 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod s tím, že předmětná část pozemku se nachází 

u garáže údržby a odkup je realizován v návaznosti na otočení nové přístavby předchozím vedením 

městské části. Pokud by tento odkup nebyl realizován, nebylo by možné do přístřešku vůbec zajet. 

Dále informovala zastupitele o zpracovateli smlouvy a o právní garanci kupní smlouvy (příloha č.3). 

 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová dala hlasovat o předloženém usnesení. 
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Návrh usnesení: 

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 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. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 6  Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, 

Petra Pumprlová, DiS., Ing. Petr Vokřál, 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 7/15/2020 bylo schváleno. 

 

 

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 

 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a zároveň upozornila zastupitele, že v případě 

nepřijetí usnesení bude při dalším projednávání předmětné žádosti v orgánech statutárního města Brna 

nakládáno se stanoviskem městské části jako by přijalo souhlasné stanovisko (tzv. souhlas mlčky). Dále 

předsedající informovala zastupitele, že ve věci prodeje pozemků, o které manželé Mičkovi usilují, byla 

pozvána na dohodovací řízení na Radu města Brna. Zde bylo taktéž odsouhlaseno, že pozemky statutární 

město prodávat manželům Mičkovým nebude, a to z toho důvodu, že se pozemky nacházejí pod ulicí 

Hrázní směrem k vodní nádrži Brněnská přehrada. Zároveň zastupitele informovala o tom, že by 

plánovaná stavba manželů Mičkových měla v budoucnu fungovat v podobném režimu jako restaurační 

zařízení Hříbek. Taková dohoda však do dnešního dne nebyla vyřešena. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení  

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. 
 

Výsledek hlasování:    

Pro: 6  Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, 

Petra Pumprlová, DiS., Ing. Petr Vokřál, 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 8/15/2020 bylo schváleno. 

 

 

 

9) Schválení kulturních akcí MČ 

 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko nebylo sděleno. 
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Návrh usnesení 

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. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 6  Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, 

Petra Pumprlová, DiS., Ing. Petr Vokřál, 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 9/15/2020 bylo schváleno. 

 

 

10) Rozpočtová opatření  

 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko nebylo sděleno. 

 

   

Návrh usnesení 

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

opatření v kompetenci starostky č. 1/2020. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 6  Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, 

Petra Pumprlová, DiS., Ing. Petr Vokřál, 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 10/15/2020 bylo schváleno. 

 

 

11) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

Paní starostka Lenka Ištvanová informovala zastupitele o tom, že na minulém zasedání nebyl zadán žádný 

úkol. Dále informovala o tom, že přijatá usnesení zastupitelstva na minulém zasedání byla rozeslána 

žadatelům.  

Paní Miroslava Keprtová informovala o tom, že do dnešního dne neobdržela od bývalého starosty pana 

Bc. Martina Žáka ani čárku, ač na minulém zasedání slíbil, že požadované doklady předloží. Zároveň 

konstatovala, že neví, jakým způsobem má dále pokračovat. Lenka Ištvanová konstatovala, že bude třeba 

napsat oficiální výzvu, neboť i ona má problém s předávanými dokumenty bývalého starosty v rámci 

předávání funkce starosty.  

Miroslava Keprtová dále vysvětlila, že mimo dokladů týkajících se realizace a předání rekonstrukce 

garáže požadovali po bývalém starostovi vyjádření k některým věcem. Ač odpověď přislíbil, do dnešního 

dne tak neučinil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová po diskusi projednávání tohoto bodu ukončila. 

 

 

12) Písemná zpráva starosty o podstatných jednáních a skutečnostech 

Paní starostka Lenka Ištvanová informovala zastupitele o předávání funkce starosty. Do dnešního dne 

proběhly 3 schůzky s bývalým starostou Bc. Martinem Žákem. Při první schůzce došlo k předání klíčů, 

razítek a kompletně vymazaného služebního notebooku, vymazaného služebního telefonu a vymazaného 

všeho, včetně oficiální pošty, což bývalý starosta zdůvodnil technickou závadou při archivování 
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dokumentů. Na další schůzce předal několik dokumentů, které měl zrovna na stole, a které došly pár dnů 

před tím, než byl odvolán. Dále předal přístup na síťový disk, který obsahoval pouze staré dokumenty a 

tzv. „rozumy“. Na třetí schůzce předal několik věcí, které chyběly dle inventury kanceláře starosty při 

prvním předávání a několik výjimek, které měl jako starosta k dispozici. Chybí předat majetek obce, 

smlouvy obce a dále není nová starostka informována o tom, jaké akce jsou v běhu, co je třeba řešit a 

případně dořešit. Dále informovala Miroslavu Keprtovou o tom, že mu vyřídila vzkaz o termínu 

06.02.2020 k předání dokumentů kontrolnímu výboru. Na to Bc. Martin Žák odpověděl, že nechápe, co 

by měl předávat, a že jeho se to už netýká. V obdobném duchu reagoval při požadavku nové starostky na 

stanovení výše odměny pro ředitelku mateřské školy Studánka za loňský rok, kdy byl ještě starostou on. 

Na to opět odpověděl, že jeho se to už netýká, že není starostou a možná nebude ani zastupitel. 

Ing. Petr Juránek se dotázal na předání insignií od bývalé starostky paní Kubátové panu 

Bc. Martinovi Žákovi. Lenka Ištvanová mu odpověděla, že dle vyjádření Bc. Martina Žáka nedostal od 

bývalé starostky MČ Brno-Kníničky, paní Kubátové, vůbec nic. Lenka Ištvanová vysvětlila podrobněji, 

že Bc. Martinovi Žákovi říkala, že ho paní Kubátová zasvětila do chodu úřadu a post starosty mu řádně 

předala. Bc. Martin Žák řekl, že mu to paní Kubátová slíbila, ale následně to nedodržela, takže mu úřad 

nikdo nepředal. Dále Lenka Ištvanová sdělila, že špatně pochopila dotaz, že insignii Bc. Martin Žák 

dostal od paní Kubátové předanou, neboť tu ona také od Bc. Martina Žáka převzala.  

Dále Lenka Ištvanová informovala zastupitele, že v posledních několika dnech došlo k několika pokusům 

o krádež v autech a v bytech v MČ Brno-Kníničky. Tuto informaci ověřovala u Policie ČR s tím, že došlo 

pouze k neúspěšným pokusům o vloupání a dnes jí bylo sděleno, že pachatel byl dopaden a ke všem 

pokusům o vloupání se přiznal. V souvislosti s výše uvedeným požádala o provádění častějších kontrol 

městskou policií. Ti přislíbili intenzivnější hlídkování v MČ Brno-Kníničky.  

Dále informovala zastupitele o projednávání trasování rychlostní komunikace R43 na Krajském úřadě 

Jihomoravského kraje s tím, že na zasedání krajského zastupitelstva společně s Miroslavou Keprtovou 

vystoupili se záporným stanoviskem MČ Brno-Kníničky. Zastupitelé Jihomoravského kraje přesto 

schválili trasování R43 přes Bystrc. 

Paní starostka Lenka Ištvanová dále informovala přítomné o dokumentu nazvaném „Studie použitelnosti 

Tělocvična - Kníničky, Brno“ která byla doručena poštou na úřad. Tuto „studii“ záměrně ukázala 

Miroslavě Keprtové a dalším lidem, a to z toho důvodu, že nechtěla být neobjektivní. Výsledek je takový, 

že se všichni, kteří studii viděli, shodli na tom, že informace, které jsou ve studii uvedeny jsou zcela 

zbytečné, neboť závěrem studie je, že se tělocvična může rekonstruovat, přistavovat a rekonstruovat 

anebo zbourat a postavit znovu. Tyto informace jsou v současné době všem známy. Cena této studie je 

15 125,- Kč. Při poradě s osobou, která se ve stavebnictví pohybovala, Ing. Kateřinou Liškovou, dospěly 

k závěru, že tato cena je několikanásobně nadhodnocena. Požádala tedy zastupitele o radu, jak má dále 

postupovat. Ing. Petr Vokřál ji doporučil zkontrolovat objednávku. Lenka Ištvanová informovala 

zastupitele, že taková objednávka se na úřadě ani v účetnictví nenachází. Petra Pumprlová, DiS., 

konstatovala, že se určitě vše vysvětlí.  

Ing. Petr Juránek se dotázal na altán u zoologické zahrady. Lenka Ištvanová vysvětlila, že altán je 

používán výhradně městskou částí a spolkem SOPKA, z.s., který v něm pořádá kulturní akce pro občany 

MČ Brno-Kníničky. Dříve byl altán využíván širokou veřejností, což přinášelo velké problémy s hlukem 

a pořádkem. Navíc se altán je umístěn v chráněné krajinné oblasti s řadou omezení. Nyní se našel člověk, 

který navrhl altán rekonstruovat v rámci akce „Dáme na vás - participativní rozpočet.“ Ten navíc 

popisuje, že se o altán MČ Brno-Kníničky nestará. Lenka Ištvanová dále informovala o tom, že se lidé 

chodí ptát na pronájem altánu. Proto se dotázala přítomných zastupitelů, zda se skutečně altán 

nepronajímá. Miroslava Keprtová ji odpověděla, že určitě ne, a to právě z toho důvodu, že si okolní 

občané stěžovali na hluk a nepořádek v okolí. 

Lubomír Strážnický se dotázal, jak to bude s komunikací, která je vedena k chatařům na Chřibech. Tato 

komunikace je zcela zničená a chataři si na její stav po opravě, kterou zajišťoval bývalý starosta 

Bc. Martin Žák, nadále stěžují. Aleš Chrastil se dotázal, zda je to ta komunikace, kvůli které se chtěl 

pan Žák žalovat společnost, která cestu zničila. Dále poukázal na to, že ještě před nedávném pan Žák 

informoval Aleše Chrastila, že tato cesta je v naprostém pořádku. Lenka Ištvanová konstatovala, že tato 

komunikace a její stav bude v budoucnu řešena. 

Dále Lubomír Strážnický informoval o tom, že není možné se dostat na pláž u budovy hasičů a policistů.  
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Lenka Ištvanová informovala zastupitele o tom, že nejvyšší nabídka na drtič větví je 65 000,- Kč. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová po diskusi projednávání tohoto bodu ukončila. 

18:58 Odchod Ing. Petr Vokřál 

 

13) Písemná informace o připravených řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v k.ú. 

Kníničky 

Předsedající se dotázala, zda má někdo ze zastupitelů nějaký dotaz. Žádné dotazy nebyly vzneseny. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

 

 

14) Informace předsedů výborů a komisí 

 

Paní Miroslava Keprtová informovala zastupitele v průběhu jednání zastupitelstva. 

 

 

15) Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva 

 

Aleš Chrastil požádal o nějakou organizaci šaten a tělocvičny tak, aby bylo možné na přesný čas 

vstupovat do tělocvičny. Lenka Ištvanová informovala zastupitele o tom, že plánuje úpravu nájemních 

smluv v návaznosti na úklid prostor a režimu střídání skupin v tělocvičně. 

Petra Pumprlová se dotázala, zda zůstávají původní členové kontrolního výboru. Lenka Ištvanová 

odpověděla, že ano. 

V diskusi už se nikdo nepřihlásil, a proto předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto 

bodu ukončila. 

Předsedající konstatovala, že byly vyčerpány všechny body programu a ukončila zasedání zastupitelstva 

v 19:06 hod. 

Další zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky se bude konat dne 20.04.2020. 

 

V Brně dne: 08.03.2020 

 

 

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

Lenka Ištvanová v.r. 

starostka MČ Brno-Kníničky       

 

 

…………………………. 

Aleš Chrastil v.r. 

ověřovatel zápisu 

 

…………………………. 

Ing. Petr Juránek v.r. 

ověřovatel zápisu 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích  

2) Prezenční listina  

3) Kupní smlouva 

 

zapsala: Lenka Ištvanová 


