
  

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

 

Usnesení 
z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/25 konaného dne 13.09.2021  

od 17:30 

 

Přijatá usnesení: 

Usnesení č. 1/25/2021  

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

zápisu Ing. Josefa Stodůlku a Ing. Petra Juránka. 

Usnesení č. 2/25/2021  

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 21.06.2021 

5) Stanovisko městské části k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů 

pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území statutárního města Brna. 

6) Vyjádření městské části k případné realizaci projektu Dáme na vás „Bezpečná cesta pro pěší“ 

7) Stanovisko městské části 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) Rozpočtová opatření 

9) Prominutí nájemného za zájmové kroužky pro děti z MŠ Studánka 

10) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

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

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

13) Informace předsedů výborů a komisí 

14) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 

Usnesení č. 3/25/2021 bylo schváleno 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Brna, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na 

území statutárního města Brna doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 08.06.2021 pod č.j. 

MMB/0289439/2021/DUMA. 

Usnesení č. 4/25/2021 bylo schváleno  

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky 

bere na vědomí:  

- popis projektu „Bezpečná cesta pro pěší“, na území městské části Brno-Kníničky, 

- že finanční prostředky na realizaci a správu projektu „Bezpečná cesta pro pěší“, po dobu tří let budou 

hrazeny z prostředků PaRo města Brna,  

- že realizace projektu je závislá na výsledku hlasování občanů města, které proběhne v listopadu 2021, 

souhlasí:  

- s realizací předloženého projektu „Bezpečná cesta pro pěší“ 

- se správou projektu po uplynutí tříleté doby udržitelnosti. 
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Usnesení č. 5/25/2021 bylo schváleno 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky nesouhlasí s navrhovanou změnou čl. 83 odst. [5] a navrhuje 

její nové znění takto: 

„Podíl městských částí na příjmech z prodeje nemovitého majetku města dle článku 76 odst. [11] písm. a) 

činí pro příjmy za roky 2021 a 2022 10 %. V případě, že podíl 10 % bude v příslušném roce nižší než 55 

mil. Kč, souhrnná částka určená městským částem bude činit 55 mil. Kč.“ 

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/0444640/2021 ze dne 25.08.2021 

a doplněním návrhu doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky pod č.j. MMB/0463209/2021 ze dne 06.09.2021 

ke schválení zastupitelstvem.   

Usnesení č. 6/25/2021 bylo schváleno 

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

opatření v kompetenci starostky č. 8/2021, 9/2021 a 10/2021. 

Usnesení č. 7/25/2021 bylo schváleno 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje bezplatné využití prostor tělocvičny a učebny č. 1 

pro zájmové kroužky dětí z MŠ Studánka, Ondrova, Brno a to: 

Tělocvična: 

pondělí 14.15 - 15.45 hod.  TANEČNÍ KROUŽEK 

čtvrtek 14.15 - 15.45 hod.  SPORTÍK 

Učebna č. 1: 

pondělí a středa 14.45 - 16.00 hod. KERAMIKA 

 

 

V Brně dne 20.09.2021 

 

 

 

 

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

Lenka Ištvanová v.r.   Ing. Josef Stodůlka v.r.   Ing. Petr Juránek v.r. 

starostka    ověřovatel zápisu   ověřovatel zápisu 

                                        

       

 
 


