
 

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

 

 

Usnesení 
z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/22 konaného dne 08.03.2021 

 od 17:30 

 

 

Přijatá usnesení: 

Usnesení č. 1/22/2021  

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zapisovatelem Miroslavu Keprtovou a určuje ověřovateli 

zápisu Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka. 

Usnesení č. 2/22/2021 

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 25.01.2021 

5) „ZOO Brno - vstupní areál“ - vyjádření MČ Brno-Kníničky 

6) Žádost o snížení nájmu - Maximus Resort 

7) 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 

8) Aktualizace směrnice MČ Brno-Kníničky k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

9) „Revitalizace dětského hřiště Dolní Louky“ - schválení dodavatele 

10) Uplatnění předkupního práva ke „stavbám“ bez č.p./č. ev. na pozemcích parc. č. 764/2 a 764/3 v k.ú. Kníničky 

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 

Usnesení č. 3/22/2021 

Zastupitelstvo Městské části Brno-Kníničky souhlasí s připojeným textem odpovědi pro KAM a pověřuje 

starostku Městské části Brno-Kníničky, aby odeslala přiložený návrh odpovědi Kanceláři architekta 

města, v kopii primátorce města Brna a radním odpovědným za územní plánování a dopravu. 

Usnesení č. 4/22/2021 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky nesouhlasí se snížením nájemného společnosti Maximus 

Resort, a.s. za pronájem pozemků p.č. 759/7 a p.č. 759/23 v k.ú. Kníničky na 50.000 Kč ročně.   

Usnesení č. 5/22/2021 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky nesouhlasí se zařazením nového čl. 22 odst. 2 písm. g), dle 

kterého mají městské části zajišťovat agendu spojenou s odstraněním odstavených vozidel a projednávat 

související přestupky dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a to do doby, než 

bude organizačně a finančně zajištěna související agenda odtahů vozidel z účelových komunikací, 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/0046025/2021 ze dne 

01.02.2021 a doplněním návrhu doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky pod č.j. MMB/0110480/2021 ze dne 

5.3.2021  ke schválení zastupitelstvem. 
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Usnesení č. 6/22/2021 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Směrnice nahrazuje směrnici č. 1/2018 schválenou dne 04.06.2018 se zapracovanými změnami v sekci 

ZADÁVÁNÍ VZMR III. KATEGORIE doplnit: 

Zadavatel ustanoví hodnotící komisi, která se bude skládat nejméně ze tří členů, a to starosta, člen 

finančního výboru a zaměstnanec úřadu nebo člen zastupitelstva.  

Ve čtvrtém odstavci str. 6 nahradit slova „Zadavatel“ slovem „Komise“. 

Usnesení č. 7/22/2021 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje jako zhotovitele zakázky „Revitalizace dětského 

hřiště Dolní Louky“ společnost Hřiště.cz, s.r.o.. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje 

částečnou realizaci Varianty I. dle nabídky ze dne 22.02.2021, a to konkrétně herního prvku Tvrz Bíteš a 

herního prvku Houpačka A-A-2.  

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky pověřuje starostku ujednáním ponížení ceny o nerealizované 

části zakázky a uzavřením smlouvy s vybranou společností. Zastupitelstvo uděluje souhlas s případným 

uzavřením dodatku ke smlouvě na realizaci dopadové plochy dle skutečného množství vyměněného 

případně doplněného písku. 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky pověřuje starostku uzavřením objednávky se společností 

ACER WOODWAY s.r.o. na dodávku a montáž herního prvku „Pískovna“ dle nabídky ze dne 19.2.2021. 

Usnesení č. 8/22/2021 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí s uplatněním předkupního práva k nemovitostem bez č.p/č.ev. 

na pozemcích parc. č.  764/2 a 764/3 v k.ú. Kníničky a zároveň souhlasí s tím, aby byly náklady spojené s 

vymáháním předkupního práva hrazeny z rozpočtu městské části Brno-Kníničky. 

 

 

V Brně dne: 17.03.2021 

 

 

 

 

 

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

Lenka Ištvanová v.r.   Aleš Chrastil v.r.            Ing. Petr Juránek v.r. 

starostka    ověřovatel zápisu            ověřovatel zápisu 

                                           

       

 


