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

Zápis
z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/26 konaného dne 08.11.2021
od 17:30
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30
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,
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 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: 5
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/26/2021 bylo schváleno.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou a informací zveřejněnou na
úřední desce.
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
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4) Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 13.09.2021
5) Stanovisko městské části k návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství města Brna
6) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva staveb občanského vybavení bez č.p./č.e.,
postavených na pozemcích p.č. 764/2 a p.č. 764/3, vše v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statuárního města Brna
7) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 88,
postavené na pozemku p.č. 911 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna
8) Schválení přijetí sponzorského daru do vlastnictví Mateřské školy Studánka, Brno, Ondrova 25, příspěvková
organizace
9) Zprovoznění I. etapy metropolitní sítě
10) Rozpočtová opatření
11) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva
12) Písemná zpráva starostky a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech
13) Písemná informace o přípravných řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v kat. území Kníničky
14) Informace předsedů výborů a komisí
15) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva

Výsledek hlasování:
Pro: 5
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/26/2021 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 13.09.2021
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. Žádný
z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.
Bod 5 - Stanovisko městské části k návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství města Brna
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele o tom, že návrh
vyhlášky reflektuje změny v legislativě odpadového hospodářství v souladu s nabytím účinnosti zákon č.
541/2020 Sb., o odpadech.
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 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna doručeným na ÚMČ
Brno-Kníničky dne 15.09.2021 pod č.j. MMB/0478577/2021/DS.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/26/2021 bylo schváleno.
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Bod 6 - Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva staveb občanského
vybavení bez č.p./č.e., postavených na pozemcích p.č. 764/2 a p.č. 764/3, vše v k.ú. Kníničky, ve
vlastnictví statuárního města Brna
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele o tom, že projednání
tohoto bodu navazuje na projednání uplatnění předkupního práva na zasedání zastupitelstva MČ BrnoKníničky v březnu letošního roku. Na několika jednáních se zástupci města Brna bylo dohodnuto, že
statutární město Brno uplatní předkupní právo k nemovitostem bez č.p/č.ev. na pozemcích parc. č. 764/2 a
764/3 v k.ú. Kníničky a městská část Brno-Kníničky ze svého rozpočtu zajistí vyčištění výše uvedených
pozemků. Dále upozornila, že využitím předkupního práva z úrovně statutárního města Brna dojde ke
sjednocení majitele pozemků a stavby, následně se městská část postará o vyčištění pozemků a tím tak
dojde k výraznému zhodnocení pozemků.
Aleš Chrastil se dotázal, zda je v budoucnu v plánu pozemky nějak využívat. Předsedající odpověděla, že
by se jí na tomto místě líbila kavárna ve stylu kavárny v parku před právnickou fakultou.
Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. Žádný
z přítomných zastupitelů se již nevyjádřil.
Předsedající tedy dala hlasovat o předloženém usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím
předkupního práva z úrovně SMB staveb občanského vybavení bez č.p./č.e., postavených na pozemcích
p.č. 764/2 a p.č. 764/3, vše v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/26/2021 bylo schváleno.
Bod 7 - Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou
rekreaci č.e. 88, postavené na pozemku p.č. 911 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města
Brna
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele o tom, že u stejné
stavby projednávali zastupitelé MČ Brno-Kníničky předkupní právo na červnovém zasedání s tím, že tehdy
doporučovali městu využít předkupního práva za částku 469 tis. Kč, v současné době je to již 1,7 mil. Kč.
Předsedající opětovně vyjádřila svůj názor, že by město Brno mělo využívat tato předkupní práva, a to
z důvodu sjednocení majitele pozemků a staveb, čímž dojde k výraznému zhodnocení jak pozemků, tak
staveb. Z tohoto důvodu taktéž doporučila využít předkupního práva z úrovně statutárního města Brna.
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 doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím
předkupního práva z úrovně SMB stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 88, postavené na pozemku p.č. 911
v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/26/2021 bylo schváleno.
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Bod 8 - Schválení přijetí sponzorského daru do vlastnictví Mateřské školy Studánka, Brno,
Ondrova 25, příspěvková organizace
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele o tom, že se jedná o
přijetí nepeněžitého účelově určeného sponzorského daru, a to radiomagnetofonu Philips v celkové hodnotě
3 139 Kč. Dále informovala zastupitele o tom, že pokud příspěvková organizace městské části BrnoKníničky příjme nepeněžitý dar, musí o tom rozhodnout Zastupitelstvo městské část Brno-Kníničky.
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 MČ Brno-Kníničky souhlasí s přijetím nepeněžitého účelově určeného sponzorského daru
do vlastnictví Mateřské školy Studánka, Ondrova 25, příspěvkové organizace dle přílohy.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/26/2021 bylo schváleno.
Bod 9 - Zprovoznění I. etapy metropolitní sítě
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a shrnula dosavadní průběh schvalovacího
procesu i realizačních záležitostí výstavby Metropolitní sítě v Kníničkách. Zároveň je informovala o
důvodech výběru poplatku za připojení a o tom, že na červnovém zasedání k tomuto poplatku proběhla
diskuse a nikdo ze zastupitelů neměl žádnou připomínku. V současné době tedy nechápe zastupitele,
Bc. Martina Žáka, který se až nyní vyjádřil v rámci emailu adresovaného všem zastupitelům, z něhož je
patrné, že pravděpodobně nesouhlasí s tímto poplatkem.
Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky.
Aleš Chrastil se dotázal, zda se bude nyní realizována etapa sítě v dohledné době zprovozňovat.
Předsedající mu odpověděla, že síť musí být provozuschopná na nejpozději na konci dubna 2022 z důvodu
jisté demontáže stávajících sloupů elektro NN. Pokud by nebyla síť již v provozu, skončilo by v Kníničkách
kompletní televizní vysílání. V první etapě se k městské síti připojí přibližně 40 domů.
Nikdo další z přítomných zastupitelů se již nevyjádřil.
Předsedající tedy dala hlasovat o předloženém usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky
I.
souhlasí s uzavíráním smluv s vlastníky objektů připojovaných k metropolitní síti v souladu s přiloženou
smlouvou a pověřuje starostku městské části Brno-Kníničky k odsouhlasení drobných modifikací
smlouvy reflektujících potřeby jednotlivých domácností,
a
II.
revokuje Usnesení č. 17/24/2021, které bylo přijato na VIII/24. zasedání Zastupitelstva městské části
Brno-Kníničky konaném dne 21.06.2021, a přijímá nové usnesení, kterým schvaluje výjimku ze
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné zakázky malého
rozsahu „Příprava pro metropolitní optickou síť Brno-Kníničky“ přímo, bez poptávkového řízení včetně
proplacení nákladů spojených s realizací této zakázky, a to do výše max. 1.200.000,- Kč bez DPH.
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Výsledek hlasování:
Pro: 5
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/26/2021 bylo schváleno.
Bod 10 - 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 provedeném rozpočtovém
opatření v kompetenci starostky č. 11/2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/25/2021 bylo schváleno.
Bod 11 - 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.
Předsedající se dotázala 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 12 - Písemná zpráva starostky a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech
Předsedající informovala o:
Jednání se společností Hochtief, která realizuje stavbu pro Ministerstvo vnitra ČR (zázemí pro policii a
hasiče). Konkrétně řešení neoprávněného zaplocení cesty kolem břehu přehrady v rámci realizace výstavby
nového objektu hasičů a policie. Po tomto jednání došlo ke zpřístupnění cesty a v současné době se
zpracovává ZUK k uzavírce komunikace ul. Hrázní s tím, že by přes zimu byla uzavřena a sloužila by pro
přístup chodců na Sokolské koupaliště.
Dále informovala zastupitele o tom, že sloupy elektro NN měly být demontovány nejpozději do 31.12.2021.
Vzhledem k tomu, že by ulice K Bukovinám a U Památníku byly zcela bez veřejného osvětlení, podařilo
se předsedající vyjednat se společností EG.D, která tyto sloupy vlastní, posunutí termínu demontáže o 4
měsíce tak, aby společnost Technické sítě Brno, která vlastní veřejné osvětlení, stihla zprovoznit nové
osvětlení.
Ing. Petr Juránek se dotázal na kácení stromů u nově budované cyklostezky do Jinačovic. Informoval o
tom, že je vykácen pás jako pro dálnici. Předsedající konstatovala, že to při stavbě vypadá vždy špatně, ale
po zprovoznění to zaroste a nebude to vypadat špatně. Sama předsedající měla představu, že se bude jednat
o mlatovou cestu, nikoliv asfaltovou.
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.
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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. Aleš Chrastil se
dotázal na stavbu Kliniky zdraví. Předsedající ho informovala o tom, že se jedná o stavbu, která bude
umístěna v místě bývalých tenisových kurtů a měla by rozšiřovat nabídku služeb pro klienty hotelu
Maximus Resort.
Předsedající se dotázala, zda má někdo ze zastupitelů ještě 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 se dotázala, zda má někdo ze zastupitelů na předsedy výborů nějaký dotaz.
Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.
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.
Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.
Předsedající pozvala všechny zastupitele na Kníničský advent, který se uskuteční 4.12.2021 v parku před
školkou.
Předsedající konstatovala, že byly vyčerpány všechny body programu a ukončila zasedání zastupitelstva
v 18:01 hod.
Další zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky se bude konat dne 13.12.2021.
V Brně dne 13.11.2021

……………………………..
Lenka Ištvanová v.r.
starostka

………………………….
Aleš Chrastil v.r.
ověřovatel zápisu

Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina
3) Žádost MŠ Studánka
4) Návrh smlouvy o dílo č. xx/2021

zapsala: Miroslava Keprtová

………………………..
Ing. Petr Juránek v.r.
ověřovatel zápisu

