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

Zápis
z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/27 konaného dne 13.12.2021
od 17:30
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17:31 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 omluvení Ing. Hana Fojtíčková, Ing. Petr Juránek 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 Vokřála. 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 Vokřála.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Petra Burgerová, Dis, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Miroslava Keprtová,
Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/27/2021 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)
2)
3)
4)

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Návrhy, připomínky a podněty občanů
Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 08.11.2021
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5) Připomínky MČ Brno-Kníničky k upravenému návrhu nového Územního plánu města Brna – 2.opakované
veřejné projednávání
6) Termíny zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky v roce 2022
7) Žádosti o dotace z rozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2022
8) Návrh rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova 25, příspěvková
organizace, na rok 2022
9) Schválení střednědobého výhledu příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova 25,
příspěvková organizace, na období 2023-2024
10) Návrh rozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2022
11) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 11,
postavené na pozemku p.č. 955 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna
12) Rozpočtová opatření
13) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva
14) Písemná zpráva starostky a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech
15) Písemná informace o přípravných řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v kat. území Kníničky
16) Informace předsedů výborů a komisí
17) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Petra Burgerová, Dis, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Miroslava Keprtová, Ing. Josef
Stodůlka, Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/27/2021 bylo schváleno.
Bod 3 - Návrhy, připomínky a podněty občanů
Předsedající se dotázala zastupitelů a přítomných hostů, zda mají k projednávanému bodu nějaké další
dotazy či připomínky.
Pan Strážnický se představil a dotázal se přítomných zastupitelů, zda někdo neví, co se děje na louce u
parku U Lva s tím, že je postupně zavážena sutí a stavebním odpadem. Předsedající ho informovala, že
deponii zeminy zde provádí společnost, která provádí novou stavbu pro hasiče a policii u Brněnské
přehrady. Dále ho informovala, že stavbu samotnou povoloval speciální stavební úřad Ministerstva vnitra,
přes zdejší stavební úřad stavba neprocházela. Pan Strážnický vyjádřil obavu z nevhodného zacházení se
stavebními materiály obsahujícími azbest. Předsedající ho ubezpečila, že tyto materiály nejsou skladovány
na louce, ale byly likvidovány specializovanou firmou a odvezeny k likvidaci jako nebezpečný odpad. Dále
ho ubezpečila, že na skládce je umístěno pouze kamenivo a zemina, a že je pro městskou část přijatelnější,
pokud je tento materiál deponován poblíž stavby, neboť bude následně využit pro terénní úpravy. Pokud
by byl odvážen a opětovně přivážen, bylo by to zbytečné zatížení pro občany Kníniček. Pan Strážnický
předsedající upozornil, že se na skládce nachází kontaminovaná zemina, což mu potvrdil přizvaný odborník
s tím, že by se s ní mělo zacházet jiným způsobem. Předsedající mu řekla, že o této skutečnosti bude
informovat zdejší stavební úřad. Ing. Petr Vokřál mu doporučil obrátit se na Českou inspekci životního
prostředí, která má povinnost v takovýchto případech okamžitě konat. Pan Strážnický taktéž přítomné
informoval o nepořádku v okolí stavby s tím, že komunikace v okolí jsou každodenně znečištěna a
nečištěny. Taktéž vyjádřil politování nad tím, jakým způsobem je ničena louka, která je dle jeho názoru
jedna z nejhezčích v širokém okolí. Předsedající ho informovala, že louka je v územním plánu určena
k zastavění a dřív nebo později bude zastavěna.
Pan Strážnický popřál všem zastupitelům krásné svátky a do nového roku hodně zdraví.
Žádný z přítomných zastupitelů ani hostů se dále nevyjádřil.
Bod 4 - Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 08.11.2021
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.
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Bod 5 - Připomínky MČ Brno-Kníničky k upravenému návrhu nového Územního plánu města Brna
– 2.opakované veřejné projednávání
Předsedající předala slovo předsedovi Územně plánovací a dopravní komise, doc. Petru Firbasovi. Doc.
Petr Firbas informoval přítomné o tom, že nedošlo mezi druhým a třetím projednáváním územního plánu
k žádným změnám na území Kníniček a tím pádem by nemělo smysl tlačit na některé dílčí změny. Nyní by
mělo dojít k nějakému dohodovacímu řízení mezi jednotlivými městskými částmi a Magistrátem města
Brna, nicméně předpokládá, že město Brno již nebude chtít nic měnit.
Předsedající informovala přítomné, že tento postup města je diametrálně odlišný od postupu, který byl
přislíben při jednání s paní Panovou, s panem Chvátelem a panem Sedláčkem, kteří slíbili, že nekonfliktní
věci změní ke spokojenosti městské části. Taktéž je informovala, že nespokojení starostové chystají petici
proti postupu města Brna s projednáváním územního plánu. Navíc zjistila, že nový územní plán musí být
dokončen podle novely stavebního zákona až v roce 2028 nikoliv v roce 2022 jak neustále tvrdí městští
územní plánovači.
Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. Žádný
z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.
Bod 6 - Termíny zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky v roce 2022
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že návrh počtu a termínů
zastupitelstev je sestaven i s ohledem na konec volebního období, svátky a jarní prázdniny.
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 schvaluje harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ BrnoKníničky v roce 2022 v termínech:
31.ledna
11. dubna
20. června
19. září
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Petra Burgerová, Dis, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Miroslava Keprtová, Ing. Josef
Stodůlka, Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/27/2021 bylo schváleno.
Bod 7 - Žádosti o dotace z rozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2022
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a předala slovo předsedovi finančního výboru.
Předseda finančního výboru, Aleš Chrastil, informoval přítomné zastupitele, že finanční výbor jednotlivé
žádosti posoudil a následně upravil výše některých dotací.
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 poskytnutí dotací z rozpočtu městské části Brno
Kníničky a zároveň pověřuje starostku k uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, se subjekty
a v částkách dle níže uvedené tabulky a na účel stanovený v žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
městské části Brno-Kníničky na rok 2022.
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Pořadí

IČ

Název

Částka

1.

8212465

Slunovrat Kníničky

2.

26653486

Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a
Jinačovicích

3.

RČ

Miroslava Keprtová

8 800,00 Kč

5.

44990260

Diecézní charita Brno

5 000,00 Kč

6.

60552280

FC DOSTA BYSTRC - KNÍNIČKY

8 000,00 Kč

7.

22869336

Kníničská chasa, z. s.

30 000,00 Kč

8.

22693343

"SOPKa, z.s."

18 000,00 Kč

9.

12698598

Ing. Zina Lišková

30 000,00 Kč

10.

75013592

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Brno - Komín

Celkem

5 000,00 Kč
30 000,00 Kč

2 000,00 Kč
136 800,00 Kč

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Petra Burgerová, Dis, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Miroslava Keprtová,
Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/27/2021 bylo schváleno.
Bod 8 - Návrh rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova
25, příspěvková organizace, na rok 2022
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele o tom, jakým
způsobem je financována mateřská škola s tím, že je s paní ředitelkou domluvena, že stávající příspěvek
městské části ve výši 500 tis. Kč bude i pro rok 2022 zachován. V případě nutnosti budou potřeby školky
řešeny stejným způsobem jako v roce 2021 účelovými příspěvky a případné větší investiční akce budou
hrazeny z rozpočtu MČ.
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 schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka,
Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace na rok 2022 s objemem příjmů ve výši 6 312 tis. Kč a objemem
výdajů ve výši 6 312 tis. Kč dle přílohy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Petra Burgerová, Dis, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Miroslava Keprtová, Ing. Josef
Stodůlka, Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/27/2021 bylo schváleno.
Bod 9 - Schválení střednědobého výhledu příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka, Brno,
Ondrova 25, příspěvková organizace, na období 2023-2024
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že se jedná o zákonnou povinnost,
kterou musí každoročně mateřská škola splnit.
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Předsedající se dotázala přítomných zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké další dotazy či
připomínky. Žádný z přítomných zastupitelů se již nevyjádřil.
Předsedající tedy dala hlasovat o předloženém usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy
Studánka, Ondrova 25, 635 00 Brno na období 2023-2024 dle přílohy.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Petra Burgerová, Dis, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Miroslava Keprtová, Ing. Josef
Stodůlka, Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/27/2021 bylo schváleno.
Bod 10 – Návrh rozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2022
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a předala slovo předsedovi finančního výboru
Aleši Chrastilovi, který informoval přítomné zastupitele o pojednání navrhovaného rozpočtu ve finančním
výboru. Z jednání finančního výboru vyplynul požadavek na drobné úpravy rozpočtu a je navrhován jako
rozpočet vyrovnaný. Předkládaný rozpočet je již upraven dle požadavků finančního výboru a návrh byl
řádně zveřejněn na úřední desce městské části.
Předsedající se dotázala přítomných 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 rozpočet městské části Brno-Kníničky na rok 2022
s objemem příjmů ve výši 16 389 tis. Kč, objemem výdajů ve výši 16 389 tis. Kč.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Petra Burgerová, Dis, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Miroslava Keprtová,
Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/27/2021 bylo schváleno.
Bod 11 - Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou
rekreaci č.e. 11, postavené na pozemku p.č. 955 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města
Brna
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele o tom, že se jedná o
využití předkupního práva na další chatu za Šulákem s tím, že městská část nemá kapacitu, aby se o tyto
chaty starala. Pozemek pod chatou se nachází v lesním prostoru nad komunikací, která je navazující na
komunikaci Hrázní a je ve správně Lesů města Brna. Dle jejího názoru by však město mělo na tyto chaty
předkupní právo uplatňovat, neboť využitím předkupního práva dojde ke sjednocení majitele pozemků a
stavby, a tím dojde k výraznému zhodnocení jak pozemků, tak stavby. Dalším důvodem je, že město Brno
má pak větší kontrolu nad tím, co se v dané lokalitě děje.
Petr Vokřál doporučil doplnit usnesení o formulaci možné koupě pozemku z úrovně městské společnosti
Lesy města Brna.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky
doporučuje Zastupitelstvu města Brna
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- souhlasit s využitím předkupního práva z úrovně SMB, resp. prostřednictvím společnosti Lesy města
Brna, a.s. stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 11, postavené na pozemku p.č. 955 v k.ú. Kníničky, ve
vlastnictví statutárního města Brna
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Petra Burgerová, Dis, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Miroslava Keprtová,
Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/27/2021 bylo schváleno.
Bod 12 - 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. 12/2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Petra Burgerová, Dis, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Miroslava Keprtová,
Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/27/2021 bylo schváleno.
Bod 13 - 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 14 - Písemná zpráva starostky a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech
Předsedající informovala o:
-

Koupi stavby bývalé restaurace U Stromu umístěné na pozemcích nad Sokolským koupalištěm
statutárním městem Brnem.
Směně pozemku v Kníničkách nad Sokolským koupalištěm za malé pozemky pod komunikacemi
v kat. území Kohoutovice, která se předsedající podařila zastavit.
Povrchy komunikací K Bukovinám a U Památníku zatížených stavbou nového kabelového vedení
elektřiny nejsou finálně dokončeny. Společnost Brněnské komunikace a.s., jako správce těchto
komunikací, bude zadržovat do jara prováděcí společnosti kauci. Následně by mělo dojít
k finálnímu odstranění vad a uvedení povrchů do původního stavu. Dále předsedající informovala
o tom, že cca za 2 roky plánuje společnost Gasnet v těchto ulicích výměnu plynovodního potrubí,
při které bude provedeno celoplošné předláždění. Aleš Chrastil doporučil, aby byl vyměněn
zároveň s touto stavbou vodovodní řad, na kterém jsou neustále odstraňovány havárie. To
předsedající považuje za takřka nemožné, nicméně se pokusí zatlačit na pracovníky Brněnských
vodáren, aby se tyto dvě stavby provedly společně. Petr Vokřál doporučil převzít povrchy až po
řádném proschnutí podloží, a ne hned na jaře.
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Svítidla umístěná na nových sloupech v ulicích K Bukovinám a U Památníku jsou původní
z důvodu, že nová svítidla nebyla dodána v požadovaném termínu. V blízké době budou všechna
svítidla na těchto sloupech vyměněna za nová.

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.
Bod 15 - 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 16 - 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 17 - 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 poděkovala všem zastupitelům za odváděnou práci v rámci zastupitelstva a popřála přítomným
krásné svátky.
Předsedající konstatovala, že byly vyčerpány všechny body programu a ukončila zasedání zastupitelstva
v 18:31 hod.
Další zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky se bude konat dne 31.01.2022.
V Brně dne 13.12.2021

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

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

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

Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina
3) Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka na rok 2022
4) Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Studánka na období 2023-2024
5) Rozpočet městské části Brno-Kníničky na rok 2022

zapsala: Miroslava Keprtová

