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

Usnesení
z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/17 konaného dne 15.06.2020
od 17:30
Přijatá usnesení:
Usnesení č. 1/17/2020
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zapisovatelem Miroslavu Keprtovou a určuje ověřovateli
zápisu Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka.
Usnesení č. 2/17/2020
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Návrhy, připomínky a podněty občanů
Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 18.05.2020
Připomínky MČ Brno-Kníničky k Návrhu Aktualizace ZÚR JMK
Připomínky MČ Brno-Kníničky k Návrhu nového Územního plánu města Brna
Výzva radnímu Chvátalovi k připravované změně stávajícího Územního plánu města Brna (B3/19-CM
Ondrova-Rekreační)
Schválení dodavatele na opravu panelového chodníku k řece Svratce
Schválení účetní závěrky MČ Brno-Kníničky za rok 2019
Schválení závěrečného účtu MČ Brno-Kníničky za rok 2019
Schválení účetní závěrky MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, p.o. za rok 2019
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, p.o. za rok 2019
Rozpočtové opatření
Pronájem plochy č. 8 části pozemku parc.č. 477/1 – orná půda o výměře 149 m² a části pozemku parc. č. 478/1
– ostatní plocha o výměře 240 m² v k.ú. Kníničky
Schválení nákupu velkoplošné sekačky pro potřeby údržby MČ Brno-Kníničky
Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva
Písemná zpráva staroskty a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech
Písemná informace o přípravných řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v kat. území Kníničky
Informace předsedů výborů a komisí
Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva

Usnesení č. 3/17/2020
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí se změnou čerpání dotace pro Kníničskou chasu, z.s. ve výši
30 tis. Kč. a to na náklady spojené s uspořádáním akcí Kníničské hody a Kácení máje v roce 2020.
Usnesení č. 4/17/2020
Zastupitelstvo Městské části Brno-Kníničky souhlasí s připojenými připomínkami k Návrhu AZÚR JMK
zveřejněnému v rámci tzv. „veřejného jednání dle stavebního zákona“ a pověřuje starostku Městské části
Brno-Kníničky, aby odeslala přiložený dopis jak na Krajský úřad (Odbor územního plánování a
stavebního řádu), tak primátorce města Brna, radnímu pro územní plánování a řediteli Kanceláře
architekta města.
Usnesení č. 5/17/2020
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí s připojeným návrhem námitek k návrhu nového ÚPmB a
pověřuje starostku Městské části Brno-Kníničky, aby námitky bezodkladně odeslala.
Usnesení č. 6/17/2020
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s připojeným návrhem dopisu a pověřuje starostku
Městské části Brno-Kníničky, aby přiložený dopis bezodkladně odeslala.
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Usnesení č. 7/17/2020
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje jako zhotovitele zakázky „Oprava chodníku k řece
Svratce, Brno – Kníničky“ společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. s nabídkovou cenou 1.201.999,83
bez DPH a pověřuje starostku uzavřením smlouvy s vybranou společností.
Usnesení č. 8/17/2020
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje účetní závěrku městské části Brno-Kníničky za rok
2019 dle protokolu.
Usnesení č. 9/17/2020
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje celoroční hospodaření a finanční vypořádání
městské části Brno-Kníničky za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření městské části za rok 2019 bez výhrad.
Usnesení č. 10/17/2020
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje účetní závěrku MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, příspěvkové
organizace, za rok 2019.
Usnesení č. 11/17/2020
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje hospodářský výsledek MŠ Studánka Brno, Ondrova 25,
příspěvková organizace, ve výši 2,72 Kč a jeho rozdělení - 2,72 Kč do rezervního fondu a 0,00 Kč do
fondu odměn.
Usnesení č. 12/17/2020
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí informaci o provedených rozpočtových
opatřeních v kompetenci starostky č. 4/2020 a 5/2020.
Usnesení č. 13/17/2020
1) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí s výběrem nájemce plochy č. 8 části pozemku parc.č.
477/1 - orná půda o výměře 149 m² a části pozemku parc. č. 478/1 - ostatní plocha o výměře 240
m² v k.ú. Kníničky za níže uvedených podmínek na základě podání nabídek zájemců o pronájem
pozemku:
- Kritériem pro hodnocení nabídek bude výše nájemného navrženého zájemce, přičemž minimální
cena nájemného za rok činí 778,- Kč s tím, že v následujících letech bude nájemné zvyšováno o
míru inflace.
- Pokud nejvyšší nájemné nabídnou shodně dva nebo více zájemců, budou tito zájemci vyzváni
k podání nové nabídky, přičemž minimální výše nájemného bude v takovém případě stanovena
ve výši předchozí nabídky.
- V případě, že nedojde k uzavření nájemní smlouvy se zájemcem, který podal nejvyšší nabídku
nájemného z důvodu stojících plně na straně tohoto zájemce, může být k jednání o uzavření
nájemní smlouvy vyzván ten zájemce, který podal v pořadí druhou nejvyšší nabídku nájemného.
- Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s podáním nabídky.
- O vyhodnocení nabídek budou zájemci písemně informováni.
- Nabídky, které nesplní tyto podmínky, budou vyřazeny.
- Zájemci předají svou nabídku osobně na Úřad městské části města Brna, Brno-Kníničky, se
sídlem Nová 11, Kníničky, 635 00 Brno 35, nejpozději dne 30.06.2020 do 11:00 hod. K později
doručeným nabídkám nebude přihlíženo. Nabídka se předkládá v uzavřené (zalepené) obálce
nadepsané „Nabídka - pronájem pozemků parc. č. 477/1 a 478/1 v kat. území Kníničky“ a
opatřené identifikačními údaji zájemce (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště).
- Nabídka bude obsahovat:
• Návrh nájemného v Kč/rok opatřený podpisem zájemce (minimální cena nájemného za
rok činí 778,- Kč).
• Prohlášení zájemce, že je svou nabídkou vázán do 30.08.2020.
• Prohlášení zájemce, že je seznámen s návrhem nájemní smlouvy, těmito podmínkami a že
s obojím souhlasí.
2) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky ustanovuje Komisi pro otevírání obálek a posouzení a
hodnocení nabídek a jmenuje členy:
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1) Lenka Ištvanová
2) Ing. Lukáš Bezděk
3) Mgr. Michael Malásek
Komise se sejde ve středu 01.07.2020 v 9:00 v budově ÚMČ Kníničky, kdy budou jednotlivé
obálky otevřeny a nabídky vyhodnoceny.
3) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky pověřuje starostku MČ Brno-Kníničky uzavřít nájemní
smlouvu s cenově nejvýhodnější nabídkou, a to ve znění návrhu smlouvy přikládané k výzvě
k podání nabídek.
Usnesení č. 15/17/2020
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky revokuje usnesení č. 13/16/2020 přijaté dne 18.05.2020
v části „v ceně do 400.000,- Kč bez DPH“, kterou nahrazuje „v ceně do 550.000,- Kč bez DPH“. Ostatní
ustanovení usnesení zůstávají v platnosti.

Nepřijatá usnesení:
Usnesení č. 14/17/2020
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky pověřuje starostu přípravou poptávky trhu na zakoupení velkoplošné
sekačky se spodním sečením, stranovým výhozem a „0“ poloměrem zatáčení do 250t Kč bez DPH.

V Brně dne: 25.06.2020

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

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

