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zastupitelstvo  

 

Usnesení 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky konaného dne 

12.12.2022 

 

Přijatá usnesení 

Usnesení č. 1/2/2022   

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

zápisu Aleše Chrastila a Ing. Petra Vokřála. 

Usnesení č. 2/2/2022   

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 19.09.2022 a 24.10.2022 
5) Termíny zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky v roce 2023 
6) Aktualizace jednacího řádu 
7) Žádosti o dotace z rozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2023 
8) Návrh rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova 25, 

příspěvková organizace, na rok 2023 
9) Schválení střednědobého výhledu příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova 

25, příspěvková organizace, na období 2024-2025 
10) Návrh rozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2023 
11) Rozpočtová opatření 
12) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 
13) Písemná zpráva starostky a místostarostů o podstatných jednáních a skutečnostech 
14) Písemná informace o přípravných řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v kat. území Kníničky 
15) Informace předsedů výborů a komisí 
16) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 

Usnesení č. 3/2/2022   

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ 

Brno-Kníničky v roce 2023 v termínech:  

27. února 

24. dubna 

19. června 

18. září 

11. prosince 

Usnesení č. 4/2/2022   

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje stažení bodu „Aktualizace jednacího řádu“ a 

jeho projednání na únorovém zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Kníničky.  

Usnesení č. 5/2/2022   

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu městské části ve 
stanovených výších uvedeným subjektům a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí 
dotace s níže uvedenými subjekty, v níže uvedených částkách a na účel stanovený v žádosti, 
a zároveň pověřuje starostku k podpisu těchto smluv. 
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IČ Název Účel Částka 

68730268 
Asociace TOM ČR, TOM 409 Rokytná 

- Brno 

Nákup přístřešku a úhrada pronájmu 

tělocvičny 
25 000 Kč 

44990260 Diecézní charita Brno 
Nákup menšího přenosného 

vysavače 
5 000 Kč 

60552280 
FC DOSTA BYSTRC - 

KNÍNIČKY,spolek 
Materiální vybavení mládeže 14 000 Kč 

  Keprtová Miroslava 
Příspěvek na kroje pro děti a úhrada 

pronájmu tělocvičny 
8 800 Kč 

22869336 Kníničská chasa, z. s. 

Částečná úhrada hudební produkce 

(Mladé hody, Ostatky, Kácení máje) 

a úhrada pronájmu tělocvičny 

30 000 Kč 

12698598  Lišková Zina 

Pokrytí části nákladů na materiál 

a nakupované služby pro dětský 

kroužek keramiky 

30 000 Kč 

26653486 

Občané za ochranu kvality bydlení v 

Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a 

Jinačovicích, z.s. 

Úhrada právních služeb 30 000 Kč 

22693343 "SOPKa, z.s." 
Částečná úhrada pronájmu táborové 

základny a dopravy na tábor 
18 000 Kč 

75013592 

Svaz tělesně postižených v České 

republice z. s. místní organizace Brno 

- Komín 

Náklady na dopravu členů na zájezdy 2 000 Kč 

  CELKEM 162 800 Kč 

 

Usnesení č. 6/2/2022   

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje přiložený vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace 

Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova 25 na rok 2023 s objemem příjmů ve výši 6 602 tis. Kč a 

objemem výdajů ve výši 6 602 tis. Kč.  

Usnesení č. 7/2/2022   

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje přiložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova 25 na období 2024–2025. 

Usnesení č. 8/2/2022   

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje s níže uvedenými úpravami přiložený 
schodkový rozpočet městské části Brno-Kníničky na rok 2023 s objemem příjmů ve výši 20 317 tis. 
Kč a objemem výdajů ve výši 22 514 tis. Kč, krytý prostředky naspořenými z minulých let ve výši 
2 197 tis. Kč, včetně jmenovitého seznamu kapitálových výdajů a tvorby a použití peněžních fondů. 

Úpravy návrhu rozpočtu na straně příjmů i výdajů u paragrafu 6330 Převody vlastním fondům v 
rozpočtech územní úrovně, které nemají vliv na celkové saldo: 
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PŘÍJMY 

Položka 4134 Převody z rozpočtových účtů   -190 000 Kč 
Položka 4139 Ostatní převody z vlastních fondů   -190 000 Kč 
VÝDAJE 

Položka 5342 Základní příděl fondu    -190 000 Kč  
Položka 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům -190 000 Kč 

Usnesení č.9/2/2022   

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí informace o provedených rozpočtových 
opatřeních v kompetenci starostky č. 09-11/2022. 

 

V Brně dne 13.12.2022 

…………………………………    …………………………………… ………………………………… 

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

starostka ověřovatel zápisu   ověřovatel zápisu 

 


