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

Usnesení
z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/16 konaného dne 18.05.2020
od 17:30
Přijatá usnesení:
Usnesení č. 1/16/2020
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zapisovatelem Miroslavu Keprtovou a určuje ověřovateli
zápisu Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka.
Usnesení č. 2/16/2020
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje následující program zasedání:
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Návrhy, připomínky a podněty občanů
Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 02.03.2020
Analýza návrhu Aktualizace ZÚR JMK pro veřejné projednání podle stavebního zákona
Informace předsedů výborů a komisí
Vyjádření MČ Brno-Kníničky k návrhu změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
17/2019 o místních poplatcích
8) Vyjádření MČ Brno-Kníničky 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) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k návrhu změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
9/2017, o pravidlech pro pohybu psů
10) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010 o
zákazu používání alkoholu na veřejných prostranstvích za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek
11) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 3/2020 o nočním klidu, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města
Brna č. 11/2017 o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek
12) Návrh směny pozemků mezi statutárním městem Brnem a společností Povodí Moravy, s.p.
13) Veřejná sbírka „Kníničský dobro-blešák“
14) Schválení výzvy na opravu panelového chodníku k řece Svratce
15) Schválení nezbytných oprav tělocvičny
16) Rozpočtová opatření
17) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva
18) Písemná zpráva starosty o podstatných jednáních a skutečnostech
19) Písemná informace o přípravných řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v kat. území Kníničky
20) Změna termínu konání červnového zasedání ZMČ Brno-Kníničky
21) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Usnesení č. 3/16/2020
Zastupitelstvo Městské části Brno-Kníničky souhlasí se zpracováním právní analýzy AZÚR JMK a
zplnomocňuje starostku Městské části Brno-Kníničky zajistit předmětnou právní analýzu (v ceně do
50 tis. Kč. + DPH), která bude zpracována právní kanceláří Frank Bold advokáti, s.r.o.
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Usnesení č. 5/16/2020
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění
obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích, doručeným na ÚMČ
Brno-Kníničky dne 28.02.2020 pod č.j. MMB/0102418/2020 ke schválení zastupitelstvem vč.
zapracovaných doporučení Ministerstva vnitra doručených na ÚMČ Brno-Kníničky dne 07.04.2020 pod
č.j. MMB/0153120/2020.
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky požaduje rozšíření snížené sazby místního poplatku ze psů i
na držitele psů, jejichž jediným příjmem je důchod z důchodového pojištění.
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s rozšířením osvobození na držitele
canisterapeutických psů.
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky požaduje po Zastupitelstvu města Brna schválení nových
sazeb místních poplatků pro MČ Brno-Kníničky dle návrhů sazeb uvedených v Příloze č. 1 – sazby
poplatků ze psů s účinností od 1.ledna 2021.
Usnesení č. 6/16/2020
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s 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
dne 17.02.2020 pod č.j. MMB/0079898/2020 ke schválení zastupitelstvem.
Usnesení č. 7/16/2020
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění
a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb psů,
doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 30.03.2020 pod č.j. MMB/0144918/2020 ke schválení
zastupitelstvem.
Usnesení č. 8/16/2020
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna,
o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, která nahrazuje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 5/2010, o
zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2011, č. 6/2013 a č.
5/2017, doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 30.03.2020 pod č.j. MMB/0144910/2020 ke schválení
zastupitelstvem.
Usnesení č. 9/16/2020
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky nemá připomínky k návrhu novelizace obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2020 o nočním klidu, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017 o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek.
Usnesení č. 10/16/2020
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí se zařazením pozemků v k.ú. Kníničky p.č. 863/5,
vodní pl., umělá vodní nádrž o výměře 77 m2, p.č. 863/6, vodní pl., umělá vodní nádrž o výměře 126 m2,
p.č. 863/7, vodní pl., umělá vodní nádrž o výměře 132 m2, p.č. 863/8, vodní pl., umělá vodní nádrž o
výměře 13 m2, p.č. 863/9, vodní pl., umělá vodní nádrž o výměře 143 m2 do návrhu směny pozemků
mezi statutárním městem Brnem a Povodí Moravy, s.p.
Usnesení č. 11/16/2020
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s uspořádáním dobročinné akce formou veřejné
sbírky „Kníničský dobro-blešák“, jejíž výtěžek bude věnován těžce postiženému chlapci Dominikovi
Hálkovi. Událost se bude konat 20.6.2020 v ceně do 5.000 Kč bez DPH.
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Usnesení č. 12/16/2020
1) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí s vypsáním výzvy k podání nabídky včetně
zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Oprava chodníku k řece
Svratce, Brno-Kníničky“, jejichž součástí je i smlouva o dílo k předmětné zakázce.
2) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky ustanovuje Hodnotící komisi pro otevírání obálek a posouzení
a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava chodníku k řece Svratce, Brno – Kníničky“ a jmenuje
členy:
1. Miroslava Keprtová
2. Aleš Chrastil
3. Ing. Lukáš Bezděk
Komise se sejde v úterý 09.06.2020 v 9:00 v budově ÚMČ Kníničky.
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky ustanovuje náhradníky, kteří doplní komisi pouze v případě
nepřítomnosti některého z členů komise na jednání dne 09.06.2020
1. náhradník - Mgr. Michael Malásek
2. náhradník - Ing. Kateřina Lišková
3) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje seznam dodavatelů k oslovení dle přílohy.
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky nevyužije svého práva, do 3 dnů od přijetí tohoto usnesení,
dále doplňovat seznam dodavatelů.
Usnesení č. 13/16/2020

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s provedením oprav tělocvičny v ceně do
400.000 Kč bez DPH a zároveň pověřuje starostku společně s místostarostkou a předsedou
finančního výboru, k zajištění poptávek trhu na jednotlivé práce a schvalování proplacení všech
daňových dokladů vztahujících se k předmětné akci.
Usnesení č. 14/16/2020

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí informace o provedených
rozpočtových opatřeních v kompetenci starostky č. 2/2020 a č. 3/2020.
Usnesení č. 15/16/2020

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje změnu termínu konání zasedání
zastupitelstva městské části z 8.6.2020 na 15.6.2020.
Nepřijatá usnesení:
Usnesení č. 4/16/2020
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky požaduje po bývalém starostovi Bc. Žákovi podání písemného
vysvětlení k nálezům KV č. 4, 5, 6, 12, 14, 16, 17, 25, 30 zprávy kontrolního výboru v termínu do
30.6.2020.Vzhledem k nesplnění požadavků KV uvedených pod nálezy KV č. 1, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 17,
18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 36 ze strany Bc. Žáka, uvedené úkoly budou převedeny na nové vedení
ÚMČ. Nález KV č. 19 bude řešen ve spolupráci se stavebním odborem. U nálezů KV č. 32, 33, 34 bude
provedena revize usnesení.

V Brně dne: 28.05.2020

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

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

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