
 

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

 

 

Zápis 

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

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 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů 

zastupitelstva), nejsou přítomni řádně omluvení Petra Pumprlová, DiS. a Bc. Martin Žák. 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 navrhla 

předsedající jako zapisovatele Miroslavu Keprtovou a dotázala se, zda má někdo jiný návrh. Další návrhy 

nebyly vzneseny.  

 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

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

zápisu Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 1/18/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 2 - Schválení programu 

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

úřední desce. Předsedající požádala o opravu v bodu 4), ve kterém je uvedeno chybné datum, správně zde 

má být uvedeno 15.06.2020. 

 

Předsedající navrhla: 

- doplnit bod nazvaný „Připomínky k návrhu změny stávajícího Územního plánu města Brna 

(B3/19-CM Ondrova-Rekreační)“, neboť 7.října 2020 proběhne veřejné projednání této změny a 

připomínky k této změně územního plánu je třeba podat dříve, než je termín dalšího řádného 

zasedání zastupitelstva MČ. Tento bod bude zařazen za bod 5) „Stanovisko MČ Brno-Kníničky ke 

studii X43“ 
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Dále předsedající vyzvala zastupitele k návrhům na úpravu či změnu programu. Nikdo takový návrh 

neuplatnil. Předsedající tedy 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) 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 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 2/18/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 3 - Návrhy, připomínky a podněty občanů 

Žádný z občanů v době projednávání bodu nebyl přítomen. 

 

Předsedající ukončila tento bod. 

 

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

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. 

 

Bod 5 - Stanovisko MČ Brno-Kníničky ke studii X43 

Předsedající předala slovo předsedovi Územně plánovací a dopravní komise, doc. Petru Firbasovi. Ten 

zastupitelům vysvětlil danou problematiku, že v tuto chvíli město Brno předbíhá, neboť v tuto chvíli není 

určeno finální trasování komunikace na krajské úrovni. MČ potvrzuje svůj dlouhodobě sdělovaný zásadní 

nesouhlas s vedením komunikace 43 přes MČ Kníničky. MČ vyjadřuje nesouhlas s umístěním 

mimoúrovňové křižovatky (MÚK) v blízkosti hranice k.ú. Kníničky, a to jak v konfiguraci neúplné, tak v 

konfiguraci všesměrné. Dále trvá na tunelovém řešení mostu přes Svratku a na prodloužení vyústění 

tunelu nad Kníničkami. Požaduje zachování komunikace Kníničky – Sokolské koupaliště pro pěší a 
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cyklisty a zachování obousměrného spojení od restaurace U lva k přístavišti. Dále konstatoval, že je nutné 

nadále prosazovat obchvat Kníniček přes Mniší horu.  

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky.  

 

Ing. Petr Vokřál informoval zastupitele o jednání s doc. Ing. arch. Michalem Sedláčkem, ředitelem 

Kanceláře architekta města Brna jehož kancelář chystá model v tunelové variantě mostu. Dále Ing. Petr 

Vokřál informoval zastupitele o tom, že jak městská část Brno-Komín, tak městská část Brno-Medlánky 

zásadně nesouhlasí s trasováním obchvatu Kníniček přes Mniší horu a nikdy nedopustí zanesení této trasy 

do územního plánu. 

 

Předsedající informovala zastupitele, že předběžně 14.10.2020 budou zástupci Kanceláře architekta města 

Brna představovat veřejnosti v tělocvičně v Kníničkách tři varianty vedení X43 Kníničkami. 

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Miroslava 

Keprtová, Ing. Petr Vokřál, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 3/18/2020 bylo schváleno. 
 

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

Rekreační) 

Předsedající předala slovo předsedovi Územně plánovací a dopravní komise, doc. Petru Firbasovi. Ten 

informoval zastupitele o tom, že radní Chvátal se k dopisu, který mu adresovala městská část ve věci 

plánované změny územního plánu v lokalitě Dolních Luk postavil negativně a informoval starostku o 

tom, aby si městská část podala připomínky ve veřejném projednávání územní změny. Takové jednání se 

doc. Petru Firbasovi nelíbí, nicméně předpokládá, že město Brno plánovanou změnu územního plánu 

schválí. Následně bude muset městská část tuto změnu napadnout. Předsedající informovala zastupitele o 

záměru města Brna zjednosměrnit úsek od Přístaviště po restauraci U Lva. K tomu dala městská část 

Brno-Kníničky a hasičský záchranný sbor negativní stanovisko. 

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.  

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 6 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 1 Ing. Petr Vokřál 

Usnesení č. 4/18/2020 bylo schváleno. 
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Bod 7 - Žádost o odpuštění nájmu Maximus Resort 

Předsedající informovala přítomné o tom, že společnost Maximus Resort, a.s. požádala z důvodu 

mimořádných epidemiologických opatření o odpuštění nájmu za plážový bar - Beach bar u Sokolského 

koupaliště za rok 2020 v plné výši. Pro rok 2020 činí nájemné 104.958,- Kč. Lenka Ištvanová navrhla 

odpuštění nájmu po dobu uzavření plážového baru, tedy cca 2 měsíců.  

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. 

Ing. Josef Stodůlka je zásadně proti odpuštění nájmu, a to z toho důvodu, že by pak mohl zavolat 

kdokoliv jiný, jako např hotel Šulák. Lenka Ištvanová mu vysvětlila, že nikdo z hotelu U Šuláka volat 

nebude, protože mu MČ Brno-Kníničky nic nepronajímá. Ing. Josef Stodůlka opětovně vyjádřil svůj 

nesouhlas. 

Ing. Fojtíčková doporučila odpuštění nájmu za 3 měsíce, neboť zavření restaurace nebylo vinou 

provozovatele a zároveň je zcela běžné, že se nájemné po tuto dobu odpouští. Lenka Ištvanová 

informovala zastupitele, že město Brno již odpustilo ubytovací poplatky všem provozovatelům a 

doporučila odpuštění nájmu po nějakou dobu, a to i z toho důvodu, že společnost Maximus Resort, a.s. 

výborně spolupracuje s městskou částí. 

Ing. Petr Vokřál konstatoval, že odpuštění nájmu jen v určité výši může být právně diskutabilní.  

Ing. Lubomír Juránek sdělil, že by zastupitelstvo mělo hlasovat o částce, o kterou si Maximus Resort 

požádal, tedy o celý nájem. 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 0  

Proti: 6 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, 

Ing. Petr Vokřál, Ing. Josef Stodůlka 

Zdrželi se: 1 Lenka Ištvanová 

 

Usnesení č. 5/18/2020 nebylo schváleno. 

 

Úkol starostka: Projednat další postup se společností Maximus resort, a.s. 

 

 

Bod 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  

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že se touto novelou mění 

ustanovení o přerozdělování finančních prostředků za prodej majetku statutárního města Brna. Tuto 

změnu doporučuje schválit pouze jako dočasnou, a to z důvodu mimořádných opatření souvisejících 

s koronavirem. 

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.  

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

Návrh usnesení: 

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 
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v části IV. – hospodaření města a městských částí zachování odstavce 10a článku 76 – finanční 

hospodaření. 

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.“ 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 6/18/2020 bylo schváleno. 

 

Bod 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) 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že město Brno schválilo sloučení 

sociálních služeb - pečovatelská služba, odlehčovací služba, centra denních služeb a denní stacionáře na 

úrovni města Brna. 

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.  

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 7/18/2020 bylo schváleno. 

 

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

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že město Brno rozděluje 

městským částem dotace na zimní údržbu komunikací. Pokud je mírná zima a městské části tuto dotaci 

nevyčerpají musejí složitě žádat o použití na údržbu účelových komunikací. Nově se tyto balíčky spojí a 

nebudou tak muset složitě žádat o využití dotace na jiné účely. 

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.  

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

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 
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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. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 8/18/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 11 - Stanovisko městské části k návrhu obecně závazné vyhlášky o regulaci používání zábavní 

pyrotechniky 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že městská část nemá problémy 

s používáním zábavní pyrotechniky. I po schválení této vyhlášky může starosta v městské části Brno-

Kníničky udělovat výjimky na používání zábavní pyrotechniky. 

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.  

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 9/18/2020 bylo schváleno. 

  

 

Bod 12 - Vyjádření městské části k případné realizaci projektu Dáme na vás „Cyklotrasa Kníničky 

- Sokolák“ 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová informovala zastupitele o tom, že po opravě této účelové 

komunikace volala už dávno, a proto doporučila tento projekt podpořit. 

 

Ing. Lubomír Juránek se dotázal, jaký bude mít cyklostezka povrch. Lenka Ištvanová řekla, že by to měla 

být mlatová cesta. Dále zastupitelům nedoporučil asfaltový povrch. 

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.  

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

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, 
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-  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. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 10/18/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 13 - Návrh směny pozemků mezi statutárním městem Brnem a společností Lesy České 

republiky, s.p. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že tato směna je realizována 

kvůli tomu, že město Brno potřebuje směnit pozemky v Bystrci kvůli tomu, aby na nich mohlo realizovat 

cyklostezku. 

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. 

 

Ing. Josef Stodůlka vyjádřil nesouhlas se změnou, a to z toho důvodu že se směnou změní vlastník. Lenka 

Ištvanová mu vysvětlila, že dochází ke směně mezi dvěma státními organizacemi a plošně zůstane 

statutárnímu městu Brnu stejná rozloha, jen se o cesty, které nyní využívá technika společnosti Lesy 

České republiky, s.p., bude starat tato společnost. 

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 6 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 1 Ing. Josef Stodůlka 

 

Usnesení č. 11/18/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 14 - Schválení Kníničského adventu 2020 

Předsedající předala slovo jednomu z hlavních organizátorů a předkladateli tohoto bodu, Aleši 

Chrastilovi. Ten informoval zastupitele o tom, že letošní rok bude s velkým otazníkem, zda se vůbec akce 

uskuteční nicméně doporučil začít akci připravovat s tím, že se budou další organizační kroky 

přizpůsobovat aktuální epidemiologickým opatřením. Ing. Petr Vokřál s akcí souhlasí, nicméně má 

obavy, aby se neutratily finanční prostředky nadarmo. Aleš Chrastil vysvětlil, že všechny smlouvy 

budeme uzavírat co možná nejpozději, případně s doložkou, že pokud se akce neuskuteční kvůli vládním 
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opatřením, nebudou účinkující žádat náhradu škod. Nicméně vysvětlil, že pokud se nezačne akce 

organizovat již teď, pak ji pravděpodobně nebude možné uskutečnit. 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. 

 

Ing. Josef Stodůlka navrhl udělat pouze čertovskou jízdu a rozsvěcení vánočního stromu. Lenka Ištvanová 

vysvětlila, že čerti potřebují pro své vystoupení pódium, a pak už je vhodné pódium využít i pro další 

vystupující. 

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

Výsledek hlasování:    

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

Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 1  Ing. Hana Fojtíčková 

 

Usnesení č. 12/18/2020 bylo schváleno. 

 

Ing. Petr Vokřál odchod 19:05. 

 

 

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

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod. 

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.  

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

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

části Brno-Kníničky na období 2022-2026. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 6 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka  

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 13/18/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 16 - Rozpočtová opatření 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila přítomným, že se jedná finanční 

operace týkající se nákupu pozemku u panelového chodníku, opravy topení v tělocvičně a dokoupení věcí 

pro jubilanty, ochranných pomůcek a sítí do branek na hřištích. 

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.  
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Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 6 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka  

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 14/18/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 17 - 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 plnění přijatých usnesení.  

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil. Předsedající paní starostka 

Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

 

 

Bod 18 - Písemná zpráva starostky a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech 

Paní starostka Lenka Ištvanová předala slovo místostarostce, Miroslavě Keprtové. Ta informovala 

zastupitele o jednáních ve věci stavby retenční nádrže na Dolních Loukách. Projektanti nadále požadují 

zpracování hydrogeologického průzkumu. Do dnešního dne jí přišly další 2 cenové nabídky na provedení 

hydrogeologického průzkumu. S paní ředitelkou mateřské školy domlouvala nový program pro vítání 

občánků a v lednu by ráda uspořádala akci Setkání pamětníků, která by navázala na akci konanou před 11 

lety, která se jmenovala Burza vzpomínek konanou při příležitosti vypuštění Brněnské přehrady. A 

naopak pro školku by ráda zrealizovala květinový záhon, který bude umístěný u památníku před školkou, 

a o který se budou starat společně děti z MŠ. Z nejbližších akcí se připravuje turnaj v pétanque.  

 

Lenka Ištvanová informovala o jednáních ve věci špatného stavu účelových komunikací a částečné 

opravy účelové komunikace v Rozdrojovicích u zámečku. Dále informovala o nutnosti lokálních oprav na 

účelové komunikaci směřující od zámečku v Rozdrojovicích k restauraci U Jeroušků. Do budoucna je 

třeba počítat s výrazně vyšší investicí kvůli výměně celého povrchu (současný odhad cca 2 mil. Kč). 

Účelové komunikace budou řešeny postupně. 

 

Lenka Ištvanová dále informovala o tom, že bylo možné využít komerční objekt u plánovaných 

terasových domů pro zřízení domu s pečovatelskou službou společně s prostory pro potřeby úřadu MČ 

Brno-Kníničky. S tím, že by se podařilo výrazně urychlit stavbu domu s pečovatelskou službou, podařilo 

by se přemístit prostory úřadu do adekvátních prostor, a navíc by se podařilo vymezit místo pro lepší 

umístění mateřské školy. Aleš Chrastil tento záměr podpořil, ale vyjádřil obavy z toho, jak se k tomu 

postaví statutární město Brno. 

 

Lenka Ištvanová informovala o jednání s Ing. Havránkem ze společnosti Dopravní podnik města Brna, 

a.s., kvůli doplnění protihlukové stěny směrem ke Kníničkám. Ten ji informoval o tom, že kvůli 

prováděné stavbě opravy Žabovřeské ulice nemůže rekonstruovat tramvajovou trať dříve než v roce 2022. 

Přislíbil ale lepší údržbu tratě a lokálních opravách pražců s tím, že pak dojde taktéž ke zlepšení hlukové 

situace v Kníničkách.  

 

Dále informovala o rekonstrukci tělocvičny s tím, že opravy probíhají podle plánu a příští týden tedy bude 

tělocvična zrekonstruována. Tělocvična dle jejího názoru vypadá dobře, což odsouhlasila i místostarostka. 
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Dále informovala o průběhu provádění prací na opravě panelového chodníku k řece Svratce a o problému 

s napojením na stávající komunikaci u ZOO. Napojení na komunikaci bylo součástí jiné etapy a to opravy 

chodníku při ulici Ondrova, který je v tuto chvíli pozastaven z důvodu nesouhlasného stanoviska 

vlastníka pozemku, tedy ZOO Brno. Z tohoto důvodu je nutné provést opatření nad rámec stávající 

smlouvy a provést dopojení na stávající komunikaci. Proto je třeba schválit usnesení, které umožní tyto 

vícepráce odsouhlasit. Dále uvedla, že stavba bude dokončena dle smlouvy a to do 21.září 2020.  

Ing. Josef Stodůlka vyjádřil obavy z toho, aby netekla voda z chodníku do garáže. Lenka Ištvanová ho 

ujistila, že tomu tak nebude. 

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

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. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 6 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 15/18/2020 bylo schváleno. 

 

 

Lenka Ištvanová informovala o aplikaci Mobilní rozhlas za 300 Kč měsíčně s tím, že tato aplikace by 

měla být lepší než aplikace Česká obec. Zkušební provoz v Kníničkách začne v září letošního roku. 

 

Ing. Josef Stodůlka se dotázal na umístění nových stojanů. Lenka Ištvanová ho ujistila, že se jedná pouze 

o stojany na kola, které bude financovat město Brno. 

 

 

Bod 19 - Písemná informace o připravených řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v k.ú. 

Kníničky 

Předsedající představila bod a dotázala se, zda má někdo ze zastupitelů nějaký dotaz. Nikdo z přítomných 

se nedotázal. Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

 

 

Bod 20 - Informace předsedů výborů a komisí 

Paní starostka Lenka Ištvanová informovala, že se zástupci vyjadřovali v průběhu tohoto zasedání a 

dotázala se, zda má někdo ze zastupitelů nějaký dotaz. Aleš Chrastil informoval o tom, že provedli 

kontrolu na úřadu přímo v kanceláři paní účetní s tím, že nenašli žádné nedostatky. Dále informoval 

zastupitele o tom, že se přestaly úročit peníze na terminovaných vkladech. Z tohoto důvodu požádal 

starostku, aby provedla průzkum trhu a výsledek předložila na další zasedání. Předsedající navrhla, zda 

nebude jednodušší ji pověřit provedením průzkumu trhu a zároveň ji dát pravomoc uložit peníze 

k bankovnímu ústavu, který nabídne nejvýhodnější podmínky. 

 

Předsedající dala hlasovat o usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

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.  
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Výsledek hlasování:    

Pro: 6 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 16/18/2020 bylo schváleno. 

 

 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

 

 

Bod 21 - Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva 

Ing. Lubomír Juránek se dotázal, zda by bylo možné zařídit ořez keřů v zatáčce na ulici K Lesu. Tyto keře 

velmi výrazně zasahují do profilu komunikace, zakrývají dopravní značení a znepřehledňují tak dopravní 

situaci v místě samém. 

 

Ing. Petr Juránek informoval o tom, že budou někteří občané oficiálně žádat o dosekávání pozemků mezi 

zahradou a polem nad ulicí Hluboček. Lenka Ištvanová sdělila, že předmětné pozemky jsou bohužel 

soukromé pozemky.  

 

V diskusi už se již dále 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 19:57 hod. 

 

Předsedající popřála přítomným příjemný večer. 

 

Další zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky se bude konat dne 02.11.2020. 

 

V Brně dne: 12.09.2020 

 

 

 

 

 

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

Lenka Ištvanová    Aleš Chrastil    Ing. Petr Juránek  

starostka v.r.    ověřovatel zápisu v.r.   ověřovatel zápisu v.r. 

                                           

       

 

Přílohy zápisu: 

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

2) Prezenční listina 

3) Stanovisko MČ Brno-Kníničky ke studii X43 

 

 

 

zapsala: Miroslava Keprtová 


