
  

   

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

 

Zápis 

z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/25 konaného dne 13.09.2021 

od 17:30 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:15 

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, Aleš Chrastil, Ing. Petr Vokřál 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 Ing. Petra Juránka a Ing. Josefa Stodůlku. 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 Ing. Petra Juránka a Ing. Josefa Stodůlku. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Ing. Hana Fojtíčková, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, 

Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 1/25/2021 bylo schváleno. 

Bod 2 - Schválení programu 

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

úřední desce.  

Předsedající navrhla v návaznosti na dnes podanou žádost paní ředitelky MŠ Studánka Jany Zrostové 

doplnění jednoho bodu „Prominutí nájemného za zájmové kroužky pro děti z MŠ Studánka“ jako bod č. 9. 

Pořadová čísla dalších bodů se posunují o jedno, tak aby tvořila souvislou číselnou řadu. 

 

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 21.06.2021 
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5) Stanovisko městské části k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů 

pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území statutárního města Brna. 

6) Vyjádření městské části k případné realizaci projektu Dáme na vás „Bezpečná cesta pro pěší“ 

7) 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 

8) Rozpočtová opatření 

9) Prominutí nájemného za zájmové kroužky pro děti z MŠ Studánka 

10) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

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

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

13) Informace předsedů výborů a komisí 

14) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Ing. Hana Fojtíčková, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, 

Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 2/25/2021 bylo schváleno. 

Bod 3 - Návrhy, připomínky a podněty občanů 

Předsedající se dotázala přítomných občanů, zda má některý z nich případný návrh, připomínku či podnět. 

Pan Borský a pan Boudný, jako zástupci spolku TKR Kníničky - Bystrc, který provozuje televizní a 

rozhlasové vysílání v Kníničkách a Bystrci, vyjádřili obavy z toho, že by mohlo dojít k demontáži 

elektrických sloupů ještě před tím, než bude zprovozněna Metropolitní síť v Brně-Kníničkách. Předsedající 

společně s informatikem městské části Brno-Kníničky je ujistili, že dělají všechno pro to, aby k takové 

prodlevě nedošlo a v případě, že by něco takového hrozilo, udělají všechno proto, aby bylo nalezeno nějaké 

provizorní řešení tak, aby občané Kníniček měli vždy kvalitní připojení k televizi a rozhlasu.  

Lubomír Strážnický se dotázal, zda není možné něco udělat s velmi problematickým uzavřením 

komunikace pro pěší a cyklisty vedoucí okolo přehrady. Dále upozornil na to, že po uzavření je místo velmi 

nebezpečné, neboť všichni chodci musí chodit po frekventované ulici Hrázní. Předsedající ho informovala, 

že předmětná stavba nebyla povolena zdejším stavebním úřadem, ale speciálním úřadem při Ministerstvu 

vnitra, který nedal městské části vůbec žádné informace. Dále ho informovala, že jediný orgán, který může 

s problematikou uzavřené komunikace něco udělat je Odbor dopravy Úřadu městské část Brno-Bystrc. Na 

závěr přislíbila se problematikou zabývat a něco s ní udělat. 

Lubomír Strážnický upozornil na zeminu, kterou někdo deponuje na louce u parku U Lva. Dále upozornil 

na manžele, kteří zařídili odstranění dopravního značení a retardérů v chatařské lokalitě. Toto dopravní 

značení financovala v roce 2006 městská část Brno-Kníničky a vyšlo ji na 35 000 Kč.  

Lubomír Strážnický ještě upozornil na tlak stavebníků zastavět louku u parku U Lva. Doporučil městské 

části vyvolat jednání proto, aby byla louka zachráněna jako poslední zbytek zeleně v této lokalitě. 

Dále se předsedající dotázala přítomných, zda má ještě někdo návrh, připomínku či podnět. Žádný 

z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil. Předsedající tedy ukončila projednávání bodu. 

Bod 4 - Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 21.06.2021 

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. 

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

Následně se žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.  

Bod 5 - Stanovisko městské části k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování 

vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území statutárního města Brna 

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

problematika spalování pevných odpadů byla implementována do vyhlášky města Brna.  
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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 souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Brna, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na 

území statutárního města Brna doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 08.06.2021 pod č.j. 

MMB/0289439/2021/DUMA. 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Ing. Hana Fojtíčková, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, 

Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 3/25/2021 bylo schváleno. 

Bod 6 - Vyjádření městské části k případné realizaci projektu Dáme na vás - „Bezpečná cesta pro 

pěší“ 

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

vyjádření k vybudování cesty pro pěší podél silnice ul. Rozdrojovická, vedoucí k Sokolskému koupališti. 

Chodník končí na hranici katastru Rozdrojovic. Vzhledem k tomu, že předmětná komunikace je velmi 

frekventovaná jeví se jako účelné cestu pro pěší prodloužit. Doporučila tento projekt podpořit.  

Miroslava Keprtová informovala zastupitele, že se v tomto místě přímo vybízí vybudovat chodník. 

Předsedající upozornila zastupitele, že pro městskou část to bude znamenat správcovství chodníku, a to 

včetně jeho údržby po skončení tříleté doby. 

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 

bere na vědomí  

- popis projektu „Bezpečná cesta pro pěší“, na území městské části Brno-Kníničky, 

- že finanční prostředky na realizaci a správu projektu „Bezpečná cesta pro pěší“, 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 2021, 

s o u h l a s í  

- s realizací předloženého projektu „Bezpečná cesta pro pěší“ 

- se správou projektu po uplynutí tříleté doby udržitelnosti. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Ing. Hana Fojtíčková, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, 

Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 4/25/2021 bylo schváleno. 
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Bod 7 - 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 informovala zastupitele o tom, že jediným 

sporným bodem v této vyhlášce je to, že by mělo město posílat méně peněz za prodaný majetek. Spolu 

s ostatními starosty bylo domluveno, že bude požadována změna, která je obsažena v návrhu usnesení. 

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 nesouhlasí s navrhovanou změnou čl. 83 odst. [5] a navrhuje 

její nové znění takto: 

„Podíl městských částí na příjmech z prodeje nemovitého majetku města dle článku 76 odst. [11] písm. 

a) činí pro příjmy za roky 2021 a 2022 10 %. V případě, že podíl 10 % bude v příslušném roce nižší než 

55 mil. Kč, souhrnná částka určená městským částem bude činit 55 mil. Kč.“ 

a souhlasí se zbylým návrhem 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 pod č.j. MMB/0444640/2021 ze 

dne 25.08.2021 a doplněním návrhu doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky pod č.j. MMB/0463209/2021 

ze dne 06.09.2021 ke schválení zastupitelstvem. 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Ing. Hana Fojtíčková, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, 

Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 5/25/2021 bylo schváleno. 

Bod 8 - Rozpočtová opatření 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a dotázala se 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 provedených rozpočtových 

opatření v kompetenci starostky č. 8/2021, 9/2021 a 10/2021. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Ing. Hana Fojtíčková, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, 

Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 6/25/2021 bylo schváleno. 

 

Bod 9 - Prominutí nájemného za zájmové kroužky pro děti z MŠ Studánka 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila že dnešního dne ji byla doručena 

žádost ředitelky mateřské školy Studánka o prominutí nájemného na kroužky pořádané mateřskou školou 

v tělocvičně a učebně č. 1. Dále vyjádřila svůj názor, že ji to přijde logické a návrh usnesení podpoří. 

Dotázala se tedy přítomných zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. 

Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil. 

Předsedající dala tedy hlasovat o předloženém usnesení. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje bezplatné využití prostor tělocvičny a učebny č. 1 

pro zájmové kroužky dětí z MŠ Studánka, Ondrova, Brno a to: 

Tělocvična: 

pondělí 14.15 - 15.45 hod.  TANEČNÍ KROUŽEK 

čtvrtek 14.15 - 15.45 hod.  SPORTÍK 

Učebna č. 1: 

pondělí a středa 14.45 - 16.00 hod. KERAMIKA 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Ing. Hana Fojtíčková, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, 

Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 7/25/2021 bylo schváleno. 

Bod 10 - Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

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

úkol a všechna přijatá usnesení byla vypořádána.  

Dotázala se tedy 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 11 - Písemná zpráva starostky a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech 

Předsedající informovala o: 

Jednání za přítomnosti zástupců KAM a OÚPR - konzultační schůzka nad připomínkami MČ 

k novému územnímu plánu s tím, že byli zástupci městské části vyzváni k tomu, aby si řekli, na kterých 

připomínkách městské části trvají. Tyto schůzky měly za cíl vyhnout se dalšímu veřejnému 

projednávání nového Územního plánu města Brna. Zástupci městské části Brno-Kníničky trvali na 

zapracování všech svých připomínek. Navíc již prosakují informace, že další veřejné projednávání bude. 

Další jednání za přítomnosti zástupců KAM, OÚPR vyvolali manželé Pártlovi, kteří nesouhlasí 

s plánovanou regulací na území bývalého hotelu Přehrada. 

Jednaní, které se uskutečnilo na Odboru majetkovém MMB ve věci uplatnění předkupního práva stavby 

v areálu bývalého občerstvení U Stromu na Sokolském koupališti - nový majitelé souhlasí s prodejem 

budovy, na OM MMB byla zaslána výzva dohodě. Dále informovala o tom, že jí vyjednané podmínky stále 

platí, tedy, že objekt vykoupí město Brno, nikoliv městská část a městská část zafinancuje odstranění stavby 

a vyčištění pozemku. 

Dále informovala o dopisu zaslaném paní Sopouškovou ve věci nesouhlasného stanoviska městské části 

Brno-Kníničky s prodejem pozemků parc. č. 3123 a 3715/1 v kat. území Kníničky. Zastupitelům vyjádřila 

svůj názor na věc s tím, že nevidí důvod, aby se město zbavovalo lukrativních pozemků. V tom ji podpořili 

i ostatní zastupitelé. Navíc předsedající informovala zastupitele, že o tento pozemek je obrovský zájem 

z řad vlastníků okolních pozemků i veřejnosti.  

Dále informovala zastupitele o posunutí termínu realizace zakázky „Zklidnění ulice Ondrova“ na jaro 2022 

a to z toho důvodu, že se na zakázce podílí Brněnské komunikace a SUS JMK a SUS JMK bude realizovat 

svoji část (povrchy) na jaře 2022, tudíž společnost Brněnské komunikace odsunula vypsání své části 

zakázky také na jaro. 

Další jednání jsou uvedena v podkladech pro zasedání. 

Dále se předsedající dotázala se, zda má někdo ze zastupitelů nějaký dotaz. Žádný z přítomných zastupitelů 

se nevyjádřil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

 



 str. 6   Zápis z řádného zasedání ZMČ Brno-Kníničky VIII/25 dne 13.09.2021 

 

 
Bod 12 - 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. Žádný z přítomných 

zastupitelů se nevyjádřil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

Bod 13 - Informace předsedů výborů a komisí 

Paní starostka Lenka Ištvanová informovala, že předsedové výborů nejsou přítomni a dotázala se, zda má 

někdo ze zastupitelů nějaký dotaz.  

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

Bod 14 - Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva 

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

Ing. Josef Stodůlka se dotázal, na opravu komunikace Ondrova s tím, zda bude provedena i u jejich vjezdu. 

Předsedající mu přislíbila, že se na to podívá a bude ho informovat. 

Předsedající pozvala všechny zastupitele na „7.Sousedský pétanque“, který se uskuteční 25.09. od 15 hod. 

na hřišti na Dolních Loukách. 

Miroslava Keprtová pozvala zastupitele na akci „Guláš jako od babičky“, který se bude konat v sobotu 

18.09. 

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

v 18:45 hod. 

 

Další zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky se bude konat dne 08.11.2021. 

V Brně dne 20.09.2021 

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

Lenka Ištvanová v.r.   Ing. Petr Juránek v.r.   Ing. Josef Stodůlka 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: Miroslava Keprtová 

 


