
  

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

 

 

 

Zápis 

z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/23 konaného dne 26.04.2021 

od 17:30 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

v 17:33 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 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů 

zastupitelstva), nejsou přítomni řádně omluvení Petra Burgerová, DiS. Ing. Hana Fojtíčková, 

Miroslava Keprtová 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 ohlásit 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 Lenku Ištvanovou 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 Lenku Ištvanovou a určuje ověřovateli 

zápisu Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 1/23/2021 bylo schváleno. 

Bod 2 - Schválení programu 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou.  

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 08.03.2021 

5) Schválení likvidace neupotřebitelného movitého majetku  
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6) Schválení Veřejnoprávní smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany 

7) Rozpočtová opatření 

8) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

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

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

11) Informace předsedů výborů a komisí 

12) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0 

 

Usnesení č. 2/23/2021 bylo schváleno. 

Bod 3 - Návrhy, připomínky a podněty občanů 

Vzhledem k tomu, že se občané zasedání zastupitelstva nezúčastnili, předsedající projednávání tohoto 

bodu ukončila. 

Bod 4 - Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 08.03.2021 

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 - Schválení likvidace neupotřebitelného movitého majetku 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele o tom, že prodej 

stávajícího prvku souvisel s úkolem, který ji byl zadán na minulém zasedání. Dále informovala o tom, že 

aby byl prodej v souladu s platnou směrnicí MČ Brno-Kníničky, mělo by takový postup schválit 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky. 

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. 

Ing. Josef Stodůlka se dotázal, kdo prvek koupil. Předsedající odpověděla, že to byl pán od Svitav. 

Aleš Chrastil doporučil zaktualizovat likvidační směrnici tak, aby z ní bylo zřejmé, jak postupovat při 

likvidaci majetku, který určí revizní technik za dále nepoužitelný. Předsedající ho informovala o tom, že 

většina městských částí to má upraveno obdobně jako MČ Brno-Kníničky s tím, že v případě, že řekne 

revizní technik vyhoďte to, pak se nemusí pořizovat znalecký posudek, a likvidační komise může 

rozhodnout, zda věc zlikviduje, daruje nebo odprodá. Aleš Chrastil doporučil takovou větu do směrnice 

zapracovat. 

Následně se již žádný ze zastupitelů se již nevyjádřil.  

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky uděluje výjimku ze směrnice Hospodaření s majetkem 

statutárního města Brna, jeho evidence a způsoby likvidace vyřazeného majetku, a souhlasí s likvidací 

neupotřebitelného movitého majetku „herní prvek Rudolf“ formou prodeje za cenu 30.000,- Kč 

jedinému zájemci splňujícímu podmínky nabídky. 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 3/23/2021 bylo schváleno.
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Bod 6 - Schválení Veřejnoprávní smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární 

ochrany 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele o tom, že městská 

část je povinna zajišťovat plnění úkolů v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému 

podle zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň informovala zastupitele, že 

sbor dobrovolných hasičů z MČ Brno-Komín dlouhodobě pomáhá MČ Brno-Kníničky nejen v oblasti 

výše uvedené, ale aktivně vypomáhá při pořádání kulturních akcí nebo například v rámci aktivního 

výcviku MČ Brno-Kníničky pomáhá s kácením rizikových dřevin. Z těchto důvodů doporučila uzavřít 

smlouvu o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany s městskou částí Brno-Komín. 

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. 

Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.  

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o vzájemné spolupráci 

při plnění úkolů jednotky požární ochrany mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-

Kníničky a Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Komín, a pověřuje starostku městské části 

Brno-Kníničky podpisem této smlouvy.   

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 4/23/2021 bylo schváleno. 

Bod 7 - Rozpočtová opatření 

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

rozpočtová opatření, která bylo nutné schválit kvůli krytí rozpočtu z důvodu neinvestičního transferu 

z VPS státního rozpočtu a přesunu prostředků na straně výdajů, aniž by se změnil jejich objem (Sčítání 

lidu, domů a bytů v roce 2021 a studie proveditelnosti biotop Kníničky). 

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

připomínky. Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil. 

Předsedající dala tedy hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

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

opatření v kompetenci starostky č. 1/2021. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 5/23/2021 bylo schváleno. 

Bod 8 - Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

Paní starostka Lenka Ištvanová informovala zastupitele o tom, že na minulém zasedání byl zadán pouze 

jeden úkol týkající se prodeje herního prvku, o kterém informovala v bodě č. 5. Dále informovala o plnění 

přijatých usnesení.  
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Dále informovala zastupitele o jednání s jednatelem společnosti Přijď na STROM s.r.o. ve věci uplatnění 

předkupního práva s tím, že to v současné době vypadá, že MČ Brno-Kníničky nebude muset uplatňovat 

předkupní právo soudně. Dle informací předsedající se rýsuje dohoda mezi jednateli společnosti s MČ 

Brno-Kníničky. 

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

připomínky. Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

Bod 9 - Písemná zpráva starostky a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech 

Paní starostka Lenka Ištvanová informovala zastupitele o tom, že všechna jednání mají vypsána 

v přehledu a dále se dotázala, zda má někdo ze zastupitelů dotaz k předloženému seznamu jednání. Žádný 

z přítomných zastupitelů se nevyjádřil. 

Dále informovala o dvoutýdenním časovém posunu při instalaci nového herního prvku na hřišti na 

Dolních loukách kvůli zpoždění ve výrobě. Prvek by měl být instalován v 19. týdnu s tím, že předat dílo v 

nasmlouvaném termínu bez problému zvládnou. 

Ing. Petr Juránek se dotázal, jak to vypadá s novým územním plánem. Ing. Petr Vokřál mu odpověděl, že 

v červnu má být poslední veřejné projednání a v následujícím roce má být územní plán schválen. 

Předsedající se opětovně dotázala, zda má někdo ze zastupitelů ještě nějaký dotaz. Žádný z přítomných 

zastupitelů se již nevyjádřil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

Bod 10 - 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. Ing Josef Stodůlka 

se dotázal k minigolfovému areálu s tím, že mu to leží velmi v žaludku. Společně s předsedající 

připomněli zastupitelům, jakým způsobem probíhala jednání o minigolfovém areálu, který přislíbil 

vlastník stavebních pozemků vybudovat s tím, jakým způsobem všechny ujišťoval, že v těchto místech 

nevznikne nic jiného než minigolfový areál. V současné době má předsedající na stole k vyjádření 

čtyřpodlažní záměr, který je nazvaný jako stavba pro hromadnou rekreaci obsahující 16 bytů. Ing. Josef 

Stodůlka všechny informoval o tom, že vlastník těchto pozemků je velmi agresivní, a že se pokoušel 

získat i další pozemky. Předsedající všechny ujistila, že za městskou část nesouhlasí s předloženým 

záměrem a k záměru bude vydávat nesouhlasné stanovisko. Předsedající doporučila Ing. Josefu 

Stodůlkovi, aby se zastavil na úřad, a že to spolu proberou. 

Ing. Josef Stodůlka se dále dotázal na rekreační areál Hrázní II. Předsedající mu odpověděla, že k tomuto 

záměru dávala podnět k přezkumu s tím, že krajský úřad v rámci tohoto mimořádného opravného 

prostředku nezrušil původní rozhodnutí, čímž defacto posvětil vznik těchto objektů. 

Předsedající se opětovně dotázala, zda má někdo ze zastupitelů ještě nějaký dotaz. Žádný z přítomných 

zastupitelů se již nevyjádřil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

Bod 11 - 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. Žádný z přítomných zastupitelů se již nevyjádřil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

Bod 12 - Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva 

Lenka Ištvanová se dotázala přítomných zastupitelů, zda má někdo dotaz, připomínku či podnět. 

Aleš Chrastil se dotázal, zda předsedající neví, z jakého důvodu mu účetní neposílá výkazy. Předsedající 

mu odpověděla, že ji již urgovala, a že jí přislíbila, že chybějící výkazy bude posílat pravidelně. 

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/09373268/prijd-na-strom-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/09373268/prijd-na-strom-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/09373268/prijd-na-strom-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/09373268/prijd-na-strom-sro/
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Předsedající konstatovala, že byly vyčerpány všechny body programu a ukončila zasedání zastupitelstva 

v 18:05 hod. 

 

Další zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky se bude konat dne 21.06.2021. 

 

V Brně dne 30.04.2021 

 

 

 

 

 

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

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

starostka    ověřovatel zápisu   ověřovatel zápisu 

                                           

       

 

Přílohy zápisu: 

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

2) Prezenční listina 

 

 

 

zapsala: Lenka Ištvanová 


