
  

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

 

Usnesení 
z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/24 konaného dne 21.06.2021  

od 17:30 

 

Přijatá usnesení: 

Usnesení č. 1/24/2021  

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

zápisu Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka. 

Usnesení č. 2/24/2021  

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 26.04.2021 

5) Připomínky MČ Brno-Kníničky k upravenému návrhu nového Územního plánu města Brna  

6) Schválení nájemní smlouvy se Zapsaným spolkem vlastníků televizního rozvodu TKR Kníničky-Bystrc 

7a) 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 

7b) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 99, 

postavené na pozemku p.č. 921 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna 

8) Schválení dodavatele zakázky malého rozsahu „Přístavba tělocvičny při MŠ Studánka, Ondrova" 

9) Zakázka malého rozsahu „Zastínění dětských hřišť v k.ú. Kníničky" 

10) Schválení Kníničského adventu 2021 

11) Schválení účetní závěrky MČ Brno-Kníničky za rok 2020 

12) Schválení závěrečného účtu MČ Brno-Kníničky za rok 2020 

13) Schválení střednědobého výhledu + rozpočtu MČ Brno-Kníničky na období 2023-2027 

14) Schválení účetní závěrky MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, p.o. za rok 2020 

15) Návrh na rozdělení hospodářského výsledku MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, p.o. za rok 2020 

16) Schválení účelového příspěvku pro MŠ Studánka Brno, Ondrova 25 

17) Rozpočtová opatření 

18) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

19) Písemná zpráva starostky a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech 

20) Písemná informace o přípravných řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v kat. území Kníničky 

21) Informace předsedů výborů a komisí 

22) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 

Usnesení č. 3/24/2021 bylo schváleno 

Zastupitelstvo Městské části Brno-Kníničky 

souhlasí s připojeným návrhem námitek k návrhu nového ÚPmB 

pověřuje starostku Městské části Brno-Kníničky, aby námitky bezodkladně odeslala 

Usnesení č. 4/24/2021 bylo schváleno  

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje nájemní smlouvu se Zapsaným spolkem vlastníků 

televizního rozvodu TKR Kníničky-Bystrc na umístění zařízení sloužící k šíření digitálního signálu 

kabelové televize v budově úřadu městské části Brno-Kníničky a pověřuje starostku uzavřením této 

smlouvy.  

Usnesení č. 5/24/2021  

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.   
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Usnesení č. 6/24/2021  

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím 

předkupního práva z úrovně SMB stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 99, postavené na pozemku p.č. 921 v 

k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna.   

Usnesení č. 7/24/2021  

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 

bere na vědomí: 

-  podání nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu „Přístavba tělocvičny při MŠ Studánka, Ondrova" 

společností ACER WOODWAY, s.r.o., se sídlem Karáskovo náměstí 2146/21, Židenice, 615 00 Brno, 

až po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a tedy nemožnost přihlížet k této nabídce v rámci 

provedeného poptávkového řízení 

schvaluje: 

-  výjimku ze Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu „Přístavba tělocvičny při MČ Studánka, Ondrova“ společnosti ACER 

WOODWAY, s.r.o., se sídlem Karáskovo náměstí 2146/21, Židenice, 615 00 Brno přímo, bez 

poptávkového řízení 

-  jako zhotovitele zakázky malého rozsahu „Přístavba tělocvičny při MŠ Studánka, Ondrova" 

společnost ACER WOODWAY, s.r.o.  s nabídkovou cenou 734.000,- Kč bez DPH a dále souhlasí 

s proplacením dalších nákladů spojených se stavbou do výše schvalovací kompetence starosty.   

Usnesení č. 8/24/2021  

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky uděluje výjimku ze směrnice MČ Brno-Kníničky č. 1/2021 – 

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pověřuje hodnotící komisi výběrem zhotovitele 

zakázky malého rozsahu „Zastínění dětských hřišť v k.ú. Kníničky".   

Usnesení č. 9/24/2021  

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s uspořádáním kulturní akce „Kníničský advent 

2021,“ jejíž součástí bude „Řezbářská show," „Rozsvícení vánočního stromu," „Čertovská jízda," 

„Mikuláš," „Vánoční jarmark," a „Vánoční dětské dílničky" v ceně do 350.000 Kč bez DPH a zároveň 

pověřuje starostku, společně s předsedou finančního výboru, ke schvalování proplacení všech daňových 

dokladů vztahujících se k předmětné akci.   

Usnesení č. 10/24/2021  

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje účetní závěrku městské části Brno Kníničky za rok 

2020 dle protokolu. 

Usnesení č. 11/24/2021  

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje celoroční hospodaření a finanční vypořádání městské 

části Brno-Kníničky za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 

městské části za rok 2020 bez výhrad.   

Usnesení č. 12/24/2021  

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje předložený Střednědobý výhled rozpočtu městské 

části Brno-Kníničky na období 2023-2027.   

Usnesení č. 13/24/2021  

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje účetní závěrku MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, příspěvkové 

organizace, za rok 2020.   
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Usnesení č. 14/24/2021  

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje hospodářský výsledek MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, 

příspěvková organizace, ve výši 6 757,04 Kč a jeho rozdělení – 6 757,04 Kč do rezervního fondu a 0,00 

Kč do fondu odměn.   

 

Usnesení č. 15/24/2021  

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje účelový příspěvek pro MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, 

příspěvkové organizace ve výši 50 000 Kč s termínem předložení vyúčtování do 30.11.2021.   

 

Usnesení č. 16/24/2021  

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí informace o provedených rozpočtových 

opatření v kompetenci starostky č. 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 a 6/2021 a zároveň schvaluje rozpočtové 

opatření č. 7/2021. 

 

Usnesení č. 17/24/2021  

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 

bere na vědomí 

-  že zhotovitel díla v rámci stavby „Brno, K Bukovinám, rek. VN, NN, DTS II“ zadavatele společnosti 

EG.D, a.s., společnost T.O.O spol. s r.o., z důvodu dodržování BOZP, koordinace prováděných prací 

a záruk za dílo, nepřipustí, aby ve výkopech stavby „Brno, K Bukovinám, rek. VN, NN, DTS II“ 

operovala jiná zhotovitelská firma, realizující zakázku „Příprava pro metropolitní optickou síť Brno-

Kníničky“ pro městskou část Brno-Kníničky  

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. 800.000,- Kč bez DPH.  

 

 

V Brně dne 25.06.2021 

 

 

 

 

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

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

starostka    ověřovatel zápisu   ověřovatel zápisu 

                                        

       

 
 


