
  

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

Usnesení 
z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/30 konaného dne 20.06.2022 

od 17:30 

 

Přijatá usnesení: 

Usnesení č. 1/30/2022 
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zapisovatelem Miroslavu Keprtovou a určuje ověřovateli 

zápisu Aleše Chrastila a Ing. Petra Vokřála. 

Usnesení č. 2/30/2022   
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 11.04.2022 

5) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 72, 

postavené na pozemku p.č. 929 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna 

6) Schválení účetní závěrky MČ Brno-Kníničky za rok 2021 

7) Schválení závěrečného účtu MČ Brno-Kníničky za rok 2021 

8) Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, p.o. za rok 2021 

9) Rozpočtová opatření 

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. 3/30/2022   
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. 

ev. 72, postavené na pozemku p.č. 929 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna. 

Usnesení č. 4/30/2022   
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje účetní závěrku městské části Brno Kníničky za rok 

2021 dle protokolu. 

Usnesení č. 5/30/2022 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje celoroční hospodaření a finanční vypořádání městské 

části Brno-Kníničky za rok 2021 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 

městské části za rok 2021 bez výhrad. 

Usnesení č. 6/30/2022 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská 

škola Studánka, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, za rok 2021 dle protokolu, schvaluje 

hospodářský výsledek ve výši 676,92 Kč a souhlasí s návrhem rozdělení výsledku hospodaření do 

rezervního fondu. 

Usnesení č. 7/30/2022   
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí informace o provedených rozpočtových 

opatřeních v kompetenci starostky č. 01-04/2022. 

 

V Brně dne 30.06.2022 

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

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

starostka    ověřovatel zápisu   ověřovatel zápisu                                    


