
  

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

 

 

Usnesení 
z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/29 konaného dne 11.04.2022 

od 17:30 

 

Přijatá usnesení: 

Usnesení č. 1/29/2022 
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zapisovatelem Miroslavu Keprtovou a určuje ověřovateli 

zápisu Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka. 

Usnesení č. 2/29/2022   
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 31.01.2022 

5) Aktualizace jednacího řádu 

6) Schválení Kníničského adventu 2022 

7) Metropolitní síť - výpůjčka optického vlákna Zapsanému spolku vlastníků televizního rozvodu TKR Kníničky-

Bystrc 

8) Výkup pozemků v lokalitě Dolní Louky 

9) Aktualizace vyjádření MČ Brno-Kníničky k prodeji pozemku p.č. 3571 v k.ú. Kníničky společnosti Maximus 

Resort, a.s. 

10) a) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 13, 

postavené na pozemku p.č. 961 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna 

b) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 131, 

postavené na pozemku p.č. 850 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna 

11) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k obecně závazným vyhláškám statutárního města Brna (novely OZV: regulace 

pyrotechniky, pořádání kulturních a sportovních podniků, o zákazu požívání alkoholu na veřejných 

prostranstvích) 

12) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění obecně 

závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2021, místních poplatcích 

13) 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 

14) Stanovisko městské části k návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství města Brna 

15) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

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

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

18) Informace předsedů výborů a komisí 

19) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 

Usnesení č. 3/29/2022   
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje jednací řád zastupitelstva dle přílohy. 

Usnesení č. 4/29/2022   
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s uspořádáním kulturní akce „Kníničský advent 

2022,“ jejíž součástí bude „Řezbářská show," „Rozsvícení vánočního stromu," „Čertovská jízda," 

„Mikuláš," „Vánoční jarmark," a „Vánoční dětské dílničky" v ceně do 450.000 Kč bez DPH, přičemž 

finanční prostředky získané od sponzorů se do této částky nezapočítávají a o jejich výši bude celková cena 

akce navýšena. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky pověřuje starostku, společně s předsedou 

finančního výboru, ke schvalování proplacení všech daňových dokladů vztahujících se k předmětné akci. 
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Usnesení č. 5/29/2022 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s výpůjčkou optického vlákna Zapsanému spolku 

vlastníků televizního rozvodu TKR Kníničky-Bystrc po dobu tří let, za účelem šíření digitálního signálu 

kabelové televize obyvatelům MČ Brno-Kníničky, a to za nájemné ve výši 1 Kč včetně DPH ročně + 

náklady na elektrickou energii spotřebovanou zařízením nájemce ve výši aktuálních smluvních tarifů 

pronajímatele u dodavatele energií. 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s přemístěním technologie potřebné pro provoz 

televizního vysílání z prostor Úřadu městské části, Nová 11, Brno do sklepních prostor mateřské školy 

Ondrova 25, Brno, a to za podmínek pojištění Zapsaného spolku vlastníků televizního rozvodu TKR 

Kníničky-Bystrc za případné škody způsobené umístěným zařízením nájemce na majetku pronajímatele. 

Výše pojištění bude sjednána na limit škody ve výši minimálně 10 mil Kč. Náklady na pojištění nese 

nájemce. 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky pověřuje starostku uzavřením nájemní smlouvy. 

Usnesení č. 6/29/2022 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky žádá statutární město Brno o výkup pozemků p.č. 3002, 

p.č. 3003, p.č. 3006, p.č. 3007 a p.č. 3012 vše v k.ú. Kníničky. 

Usnesení č. 7/29/2022   
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky nesouhlasí s návrhem prodeje pozemku p.č. 3571 

v k.ú. Kníničky. Pozemek se nachází mezi komunikací Hrázní a vodní hladinou, které dle „Postupu při 

nakládání s pozemky v rekreační oblasti Brněnské přehrady“ nelze odprodat. Městská část Brno-Kníničky 

trvá na svém stanovisku ze dne 06.11.2017 do doby, než bude dořešena kompletní infrastruktura v dané 

lokalitě, zejména pak realizace rozšíření komunikace Hrázní v úseku od parku U Lva po Sokolské 

koupaliště. 

 

 Usnesení č. 8/29/2022   
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím 

předkupního práva z úrovně SMB nebo společnosti Lesy města Brna, a.s. stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 

13, postavené na pozemku p.č. 961 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna. 

Usnesení č. 9/29/2022   
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím 

předkupního práva z úrovně SMB nebo společnosti Lesy města Brna, a.s. stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 

131, postavené na pozemku p.č. 850 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna. 

Usnesení č. 10/29/2022   
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s předloženými návrhy obecně závazných vyhlášek 

statutárního města Brna, na regulaci pyrotechniky, na pořádání kulturních a sportovních podniků a o zákazu 

požívání alkoholu na veřejných prostranstvích doručených na ÚMČ Brno-Kníničky dne 01.03.2022 pod 

č.j. MMB/0127709/2022 ke schválení zastupitelstvem. 

Usnesení č. 11/29/2022   
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Brna, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2021, o 

místních poplatcích doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 23.03.2022 pod č.j. MMB/0180944/2022 ke 

schválení zastupitelstvem. 

Usnesení č. 12/29/2022   
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 

06.04.2022 pod č.j. MMB/0220096/2022 ke schválení zastupitelstvem. 
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Usnesení č. 13/29/2022   
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Brna o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna doručeným na ÚMČ 

Brno-Kníničky dne 31.03.2022 pod č.j. MMB/0197897/2022/DS. 

 

 

V Brně dne 16.04.2022 

 

 

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

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

starostka    ověřovatel zápisu   ověřovatel zápisu 

                                        

       
 


