Městská část brno-kníničky, ZASTUPITELSTVO, nová 11, 635 00 BRNO

Zápis
z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/14 konaného dne 27.1.2020 od
17:30
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17:32 hodin starostou, Bc. Martinem Žákem („dále též jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno (vyvěšená informace tvoří přílohu č. 1).
Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (prezenční listina tvoří
přílohu č. 2 zápisu) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), není přítomen řádně omluvený pan Ing. Josef Stodůlka a slečna Petra Pumprlová, DiS,
která se omluvila za zpoždění. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (ust. § 92 odst. 3 zákona o obcích).
Starosta MČ Brno-Kníničky upozornil na skutečnost, že z jednání Zastupitelstva MČ Brno-Kníničky
bude pořízen audio záznam.
Předsedající přivítal a představil nového zastupitele pana Ing. Petra Vokřála a oznámil, že mu již předal
Osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva MČ Brno-Kníničky. Paní Lenka Ištvanová na tuto
skutečnost reagovala informací, že novému členu zastupitelstva, jež nastoupil jako náhradník po
odstoupení paní Ing. Hany Juránkové, předává podle ust. § 56, odst. 2) zákona o volbách do zastupitelstev
obcí rada obce a, není-li zřízena, zastupitelstvo obce, do 15 dnů poté, co se mandát uprázdní, písemné
osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva obce, a kterým dnem se jím stal. Osvědčení tedy
předává zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky na svém zasedání, a nikoliv starosta v kanceláři.
V návaznosti na tuto diskusi bylo zastupitelstvem předáno písemné osvědčení o tom, že se stal
Ing. Petr Vokřál členem zastupitelstva MČ Brno-Kníničky.
Před vlastním projednáváním bodů dle navrženého programu ZMČ Brno-Kníničky, předsedající
v souladu s ustanovením § 69, odst. 2) zákona o obcích vyzval, po poučení o následcích odmítnutí složení
slibu nebo složení slibu s výhradou, jež by mělo za následek zánik mandátu dle ust. § 55 zákona č.
491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
přítomného nového člena Zastupitelstva pana Ing. Petra Vokřála ke složení slibu zastupitele.
Předsedající přečetl nahlas text slibu v souladu s ust. § 69, odst. 2) zákona o obcích.
Zastupitel pan Ing. Petr Vokřál slovně řekl: „Slibuji“ a písemně tento slib potvrdil. (Listina prokazující
složení slibu člena zastupitelstva obce tvoří přílohu č. 3)
Člen zastupitelstva pan Ing. Petr Vokřál neodmítl složit slib, ani slib nesložil s výhradou a tudíž se stává
členem Zastupitelstva Městské části Brno-Kníničky.
V 17:37 hod. se dostavila na zasedání ZMČ Brno-Kníničky slečna Petra Pumprlová, DiS. Přítomno je 8
členů zastupitelstva.
Bod 1 - Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Paní Miroslava Keprtová navrhla jako zapisovatele přítomného pana Mgr. Ing. Lubomír Juránka.
Ověřovateli zápisu se přihlásili pan Aleš Chrastil a pan Ing. Petr Juránek. Další návrhy nebyly podány.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zapisovatelem Mgr. Ing. Lubomíra Juránka a určuje
ověřovateli zápisu Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Bc. Martin Žák, Ing. Hana Fojtíčková, Petra Pumprlová, DiS., Ing. Petr Vokřál, Ing. Petr
Juránek, Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/14/2020 bylo schváleno.
Bod 2 – Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou a informací zveřejněnou na
úřední desce. Vyzval zastupitele k návrhům na úpravu či změnu programu.
Aleš Chrastil navrhl přidání dvou bodů a stažení tří bodů.
Přidání bodů: - odvolání starosty – jako bod č.4)
- volba nového starosty – jako bod č. 5)
Stažení bodů: - bod 5) – volba místostarosty
- bod 6) – schválení výzvy na nákup elektronické desky
- bod 7) – schválení výzvy na opravu panelového chodníku k řece Svratce
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Návrhy, připomínky a podněty občanů
Odvolání starosty
Volba nového starosty
Kontrola a odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 16.12.2019
Stanovisko MČ Brno-Kníničky k návrhu obecně závazné vyhlášky č. ../2020, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 19/2017
Vyjádření MČ Brno-Kníničky k novele obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017 o nočním
klidu, ve znění pozdějších vyhlášek
Informace o opravě drtiče dřevního odpadu
Rozpočtová opatření
Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva
Písemná zpráva starosty a místostarosty o podstatných jednáních a skutečnostech
Písemná informace o přípravných řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v kat. území Kníničky
Informace předsedů výborů a komisí
Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva

Výsledek hlasování:
Pro: 5
Ing. Petr Vokřál, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil
Proti: 3
Bc. Martin Žák, Ing. Hana Fojtíčková, Petra Pumprlová, DiS.
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/14/2020 bylo schváleno.
Bod 3 - Návrhy, připomínky a podněty občanů
Předsedající vyzval přítomné občany k uplatnění návrhů, připomínek a podnětů. Žádný z přítomných
občanů neuplatnil návrh, připomínku ani podnět.
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Bod 4 – Odvolání starosty
Aleš Chrastil upozornil, že tento bod má dvě části. Jednak určení způsobu odvolání starosty a jednak
odvolání starosty.
a) Určení způsobu odvolání starosty
Aleš Chrastil navrhl veřejný způsob odvolání starosty a navrhl text usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje veřejný způsob volby odvolání starosty.
Předsedající dal hlasovat o předloženém usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Ing. Petr Vokřál, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil
Proti: 0
Zdrželi se: 3 Bc. Martin Žák, Ing. Hana Fojtíčková, Petra Pumprlová, DiS.
Usnesení č. 3/14/2020 bylo schváleno.
b) Odvolání starosty
Pan Aleš Chrastil navrhl text usnesení, načež pan starosta Bc. Martin Žák požádal o sdělení nějakého
důvodu, proč je řešeno jeho odvolání. Pan Aleš Chrastil odpověděl, že důvodem jsou pochybení starosty.
Po dotazu pana starosty Bc. Martina Žáka o jaké pochybení se jedná, odpověděl pan Aleš Chrastil, že jich
je více a nerad by zde všechny uváděl. Ale jedna z podstatných je personální situace na Úřadě. Další
důvod zazní v rámci zprávy kontrolního výboru a týká se toho, jak dopadla stavba objektu údržby. Paní
Lenka Ištvanová doplnila, že dalšími důvody pro odvolání jsou třeba finanční věci, plýtvání s finančními
prostředky městské části, což je třeba 800.000,- Kč, kauza IMPERA- vrácení dotace a zaplacení pokuty
za porušení rozpočtové kázně Finančnímu úřadu. Další je vzdání se práva účtovat cca 280.000,- Kč na
penále, kauza Hříbek. Dále uvedla, že kdyby panu starostovi nezabránila, tak by nevypsal výběrové řízení
na rekonstrukci „účelovky“ a městská část by zaplatila skoro o 1.300.000,- Kč více, než ve skutečnosti
zaplatila. A to si myslí, že už bohatě stačí.
Pan starosta Bc. Martin Žák uvedl, že půlka je vytržená z kontextu a situace na Úřadě, která je dneska
stabilizovaná mu přijde úplně jako mimo mísu v tomto směru. Dále popsal, že nastoupí nová tajemnice,
na stavebním úřadě jsou noví lidé a nevidí tam směr dozadu, spíše naopak krok dopředu. Účetní se během
toho roku zapracovala a řeší se tam spousta věcí. Tajemník rezignoval a odchází v podstatě i z pozice
stavebního úřadu. Paní Lenka Ištvanová vyjmenovala zaměstnance z Úřadu, kteří odešli kvůli panu
starostovi. Pan starosta Bc. Martin Žák nesouhlasil a říkal, že účetní odešel kvůli tajemníkovi. Paní
Jiranová je momentálně v Medlánkách, má tam o 5.500,- Kč vyšší plat, bonusy a daleko méně práce.
Řešil to s jejich tajemníkem. Takže se nediví, že opustila Úřad. Navíc si ušetří ráno půl hodiny a
odpoledne půl hodiny. Rozhodně to tedy není tady tím a v případě, že ten člověk má agendu, která čítá od
spisovny, volby a další věci, ověřování, vidimace, legalizace a stavební úřad, a tam čistě dělá stavební
úřad, navíc to má daleko blíž do práce, větší finanční prostředky, spoustu výhod, tak se ani nediví, že tady
toto místo přijala. Nicméně chápe, že se to dá podat více způsoby. „Vy to vidíte takto, potřebujete to
takto, akceptuji to.“
Pan Aleš Chrastil doplnil, že je s paní Jiranovou v kontaktu a ona si tu práci nehledala. Ona prostě
chtěla odejít a až poté si tu práci našla. Takže ten důvod, co říká pan starosta, určitě není pravda.
Důvodem byl pan starosta Bc. Martin Žák – jednoznačně.
Paní Miroslava Keprtová oslovila pana Bc. Martina Žáka s tím, že jestli to vidí takto, tak si sám lže do
kapsy.
Pan starosta Bc. Martin Žák uvedl, že to nemá smysl řešit, protože je nepřesvědčí a oni to vidí tak, jak
to vidí.
Předsedající dal hlasovat o předloženém usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky odvolává Bc. Martina Žáka z funkce starosty.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Ing. Petr Vokřál, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil
Proti: 3
Bc. Martin Žák, Ing. Hana Fojtíčková, Petra Pumprlová, DiS.
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/14/2020 bylo schváleno.
Bod 5 – Volba nového starosty
Paní Miroslava Keprtová navrhla jako starostku MČ Brno-Kníničky paní Lenku Ištvanovou. Paní
Lenka Ištvanová upozornila, že je nutné ještě určit způsob volby nového starosty. Pan Aleš Chrastil
doplnil, že tento bod má tři části:
a) určení způsobu volby starosty
b) určení funkce, kterou budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
c) volba starosty
a) určení způsobu volby starosty
Pan Aleš Chrastil navrhl text usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje veřejný způsob volby starostky.
Předsedající pan Bc. Martin Žák dal hlasovat o předloženém usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Ing. Petr Vokřál, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil
Proti: 0
Zdrželi se: 3 Bc. Martin Žák, Ing. Hana Fojtíčková, Petra Pumprlová, DiS.
Usnesení č. 5/14/2020 bylo schváleno.
b) určení funkce, kterou budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Paní Lenka Ištvanová navrhla text usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky v souladu s ust. § 84, odst. 2), písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Předsedající pan Bc. Martin Žák dal hlasovat o předloženém usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Ing. Petr Vokřál, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil
Proti: 0
Zdrželi se: 3 Bc. Martin Žák, Ing. Hana Fojtíčková, Petra Pumprlová, DiS.
Usnesení č. 6/14/2020 bylo schváleno.
c) volba starosty
Předsedající pan Bc. Martin Žák uvedl, že již zazněl návrh na jmenování do funkce starostky paní
Lenky Ištvanové. A další návrhy nemá smysl dávat.
Paní Lenka Ištvanová po dotazu předsedajícího, zda souhlasí s nominací na starostku, potvrdila, že ano.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky volí starostkou paní Lenku Ištvanovou.
Předsedající pan Bc. Martin Žák dal hlasovat o předloženém usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Ing. Petr Vokřál, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil
Proti: 1
Bc. Martin Žák
Zdrželi se: 2
Ing. Hana Fojtíčková, Petra Pumprlová, DiS.
Usnesení č. 7/14/2020 bylo schváleno.
Předsedající pan Bc. Martin Žák navrhl předání vedení jednání zastupitelstva paní starostce
Lence Ištvanové. Pan Ing. Petr Vokřál navrhl, aby se rozhodlo o předání Úřadu. Pan Bc. Martin Žák
uvedl, že vzhledem k tomu, že zastupuje i tajemníka úřadu musí sepsat a předat agendu, spisy, klíče a
všechny věci, které tam jsou.
Po diskusi bylo dohodnuto, že předání Úřadu proběhne dne 29.1.2020 od 14 hodin, za účasti pana
Bc. Martina Žáka, starostky paní Lenky Ištvanové a svědků, kterými budou předsedkyně kontrolního
výboru a právník úřadu.
Vedení jednání Zastupitelstva MČ Brno-Kníničky se ujala paní starostka Lenka Ištvanová. Úvodem
poděkovala za projevenou podporu a důvěru. Vyslovila i předsevzetí, že se bude snažit dělat vše pro to,
aby přesvědčila i ostatní, že si jejich podporu a důvěru zaslouží.
V návaznosti na novou situaci, navrhuje předsedající zařadit nyní další body jednání. Jelikož funkce
starosty je neslučitelná s výkonem funkce předsedy Finančního výboru, paní starostka Lenka Ištvanová
rezignovala na post předsedy Finančního výboru. Následujícími navrženými body k jednání jsou:
- volba předsedy Finančního výboru
- zrušení výběrového řízení na post tajemníka
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje na program zasedání zařazení bodů: „6) Volba předsedy
Finančního výboru“ a “7) Zrušení výběrového řízení na post tajemníka“
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová dala hlasovat o zařazení uvedených dvou bodů do programu
zasedání ZMČ Brno-Kníničky.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Ing. Petr Vokřál, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil,
Ing. Hana Fojtíčková
Proti: 0
Zdrželi se: 2 Petra Pumprlová, DiS. Bc. Martin Žák
Usnesení č. 8/14/2020 bylo schváleno.
6) Volba předsedy Finančního výboru
Paní starostka Lenka Ištvanová navrhla na předsedu Finančního výboru pana Aleše Chrastila.
Pan Bc. Martin Žák navrhl na předsedkyni Finančního výboru paní Ing. Hanu Fojtíčkovou.
Předsedající sdělila, že hlasování proběhne dle pořadí navržených kandidátů. Dále se dotázala, zda oba
kandidáti s kandidaturou souhlasí. Jak pan Aleš Chrastil, tak paní Ing. Hana Fojtíčková s kandidaturou
vyslovili souhlas.
Pan Bc. Martin Žák doplnil, že pokud si pamatuje správně, tak opoziční zastupitelé mívali většinou
obsazené jak finanční, tak kontrolní výbory. Takže by očekával i řešení kontrolního výboru.
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Paní starostka Lenka Ištvanová odpověděla, že vše bude vyřešeno na následujícím zastupitelstvu. A to i
kontrolní výbor. Nyní je nutné vyřešit pozici předsedy Finančního výboru, takže to řešíme takto. Není
pravdou, že by vždycky oba výbory, ale kontrolní výbor byl vždy opozice. U Finančního výboru to
bývalo jak kdy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky volí předsedou Finančního výboru pana Aleše Chrastila.
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová dala hlasovat o předloženém usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Ing. Petr Vokřál, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil,
Proti: 2
Bc. Martin Žák, Ing. Hana Fojtíčková
Zdrželi se: 1 Petra Pumprlová, DiS.
Usnesení č. 9/14/2020 bylo schváleno.
O druhém návrhu na předsedu Finančního výboru není nutné hlasovat.
7) Zrušení výběrového řízení na post tajemníka
Pan Ing. Petr Vokřál navrhl k tomuto bodu programu následující usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zrušení výběrového řízení na tajemníka městské části.
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje vypsání výběrového řízení na pozici tajemníka městské
části.
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky pověřuje starostku paní Lenku Ištvanovou bezodkladně informovat
tajemníka Magistrátu města Brna o zrušení výběrového řízení.
Pan Bc. Martin Žák se dotázal, zda záležitost tajemníka není v kompetenci starosty a proč by toto mělo
řešit ZMČ Brno-Kníničky. Pan Ing. Petr Vokřál odpověděl, že v rámci právní jistoty je lepší, když
k tomuto zaujme stanovisko ZMČ Brno-Kníničky.
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová dala hlasovat o předložených usneseních společně.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Ing. Petr Vokřál, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil,
Proti: 3
Bc. Martin Žák, Ing. Hana Fojtíčková, Petra Pumprlová, DiS.
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/14/2020 bylo schváleno.
8) Kontrola a odsouhlasení zápisu a usnesení ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne
16.12.2019
K tomuto bodu proběhla diskuse, kterým okamžikem je zápis z předchozího zasedání ZMČ schválen.
Stávající postup je v souladu s Jednacím řádem. Je možná úprava postupu změnou Jednacího řádu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zápis a usnesení ze zasedání konaného dne 16.12.2019.
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová dala hlasovat o předloženém usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil, Bc. Martin Žák
Proti: 0
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Zdrželi se: 3

Ing. Hana Fojtíčková, Petra Pumprlová, DiS., Ing. Petr Vokřál

Usnesení č. 11/14/2020 bylo schváleno.
9) Stanovisko MČ Brno-Kníničky k návrhu obecně závazné vyhlášky č. ../2020, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 19/2017
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky konané dne 27.1.2020, souhlasí s návrhem nové OZV č.
…/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 19/2017, kterou se
stanovují podmínky pro spalování rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně.
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová dala hlasovat o předloženém usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil, Bc. Martin Žák,
Ing. Hana Fojtíčková, Petra Pumprlová, DiS., Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/14/2020 bylo schváleno.
10) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k novele obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 11/2017 o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí s přiloženým návrhem obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 11/2017 o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek, bez připomínek.
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová dala hlasovat o předloženém usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil, Bc. Martin Žák,
Ing. Hana Fojtíčková, Petra Pumprlová, DiS., Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13/14/2020 bylo schváleno.
11) Informace o opravě drtiče dřevního odpadu.
Předsedající sdělila přítomným zastupitelům, že již několikrát zmiňovala nerentabilitu oprav drtiče,
vzhledem k četnosti jeho využití a cen možného případného pronájmu uvedeného stoje doporučuje přijetí
navrhovaného usnesení.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s likvidací drtiče dřevního odpadu VERMEER
VARMA 2000 č. ev. GA/01/00025 formou prodeje na inzertních serverech, a to tím způsobem, že
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zboží bude nabídnuto za cenu stanovenou znalcem tj. 36.400,-Kč vč. DPH. Pokud nedojde
k prodeji, bude cena ponížena každý měsíc o 10 %.
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová dala hlasovat o předloženém usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil, Bc. Martin Žák,
Ing. Hana Fojtíčková, Petra Pumprlová, DiS., Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 14/14/2020 bylo schváleno.
12) Rozpočtová opatření
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky bere na vědomí informace o provedených rozpočtových
opatřeních v kompetenci starosty č. 11-17/2019.
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová dala hlasovat o předloženém usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 8
Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, Aleš Chrastil, Bc. Martin Žák,
Ing. Hana Fojtíčková, Petra Pumprlová, DiS., Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/14/2020 bylo schváleno.
13) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva
Paní starostka Lenka Ištvanová zmínila, že kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva nyní probíhá
kontrolou Kontrolního výboru. Tudíž by tento bod přenechala na zprávě kontrolního výboru. Vyzvala
přítomné zastupitele k vyjádření.
Paní Miroslava Keprtová se dotázala pana Bc. Martina Žáka, zda může počítat s tím, že jim odpoví, resp.
zda budou požadavky kontrolního výboru zpracovány.
Pan Bc. Martin Žák uvedl, že k předložení materiálů je nějaký termín. Řešil požadavky s bývalým
tajemníkem a zatím nic nevypracovali.
Paní Miroslava Keprtová uvedla, že požadavky byly vzneseny 6.1.2020, tudíž od tohoto data má pan
Bc. Martin Žák 30 dnů na předložení.
Pan Ing. Petr Vokřál zmínil, že toto by mělo být součástí dohody o předání Úřadu.
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová po diskusi projednávání tohoto bodu ukončila.
14) Písemná zpráva starosty a místostarosty o podstatných jednáních a skutečnostech
Paní starostka Lenka Ištvanová vyzvala bývalého pana starostu Bc. Martina Žáka, aby se k tomuto bodu
vyjádřil.
Pan Bc. Martin Žák se vyjádřil k bodu č. 1 zprávy, tj. schůzka s náměstkem Hladíkem ve věci využití
areálu VUT, radní MMB jsou ochotní akceptovat nějaké memorandum týkající se tří objektů – vstupní
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areál do ZOO, domov pro seniory, školka. Do konce ledna 2020 se má podávat žádost o Územní
rozhodnutí. Obává se však, že tento termín nebude splněn. K Paracentru nebyly doplněny žádné
podklady, pokud je správně informován. Údajně bude tento záměr řešen někde jinde. Otázkou je, kdo
bude memorandum připravovat. Zda Magistrát města Brna, nebo MČ Brno-Kníničky. Pan náměstek
Hladík navrhuje MČ Brno-Kníničky.
Pan Ing. Petr Vokřál se podivil tomu, že zpracovatelem návrhu memoranda má být MČ Brno-Kníničky.
Pan Bc. Martin Žák citoval textovou zprávu od pana náměstka Hladíka, kde je toto uvedeno. Paní
starostka Lenka Ištvanová zmínila, proč by měla memorandum připravovat MČ Brno-Kníničky, když
investorem bude Magistrát města Brna. Pan Bc. Martin Žák bere tento návrh jako možnost zakomponovat
do memoranda požadavky MČ, co nás tíží a uvést požadavky pro vydání souhlasu.
„K této problematice si budeme muset ještě sednout a říct si, jak dál,“ uvedla paní starostka Lenka
Ištvanová.
Pan Bc. Martin Žák uvedl, že oproti v minulosti schváleným požadavkům byla navíc přidána ZOO. A
teď jsme – zjednodušeně řečeno – postaveni před situaci, že buď tam bude i ZOO nebo to nebude vůbec.
Otázkou je, zda má tedy smysl to dále posouvat a upravit memorandem. Nemá představu, zda náš nový
právník je schopný něco takového realizovat, nebo si nechat zpracovat návrh od města a ten následně
doplnit.
Paní starostka Lenka Ištvanová souhlasila s tím, aby návrh zpracovalo město a MČ do toho doplní
připomínky. Pan Ing. Petr Vokřál se pokusí dojednat jednání s panem náměstkem Hladíkem a paní
starostkou, abychom se pohnuli z místa. Memorandum by mělo zpracovat spíš město než MČ BrnoKníničky. Paní starostka podá zastupitelům po jednání informace a budou se domlouvat jak dál.
Otázkou je, zda je memorandum závazné – pan Bc. Martin Žák, s poukazem na zkušenost, jak se
v daném území řešilo zakomponování vstupu do ZOO.
Pan Bc. Martin Žák poukázal na to, že nechápe, proč byla z jednání stažena „panelka“, když má platné
stavební povolení s nabytím právní moci. A s tímto projektem se pak musí popasovat celé území.
Pan Ing. Petr Vokřál k memorandu ještě doplnil, že jakákoliv dohoda se může změnit projevem vůle
zúčastněných stran. Ale je to o jednání, zvláště jaké dá vyjádření MČ Brno-Kníničky k tomuto projektu.
Mělo by se dohodnout, jak to bude průchodné pro obě strany, tak aby se s tím stavební úřad dokázal
popasovat ve výkonu státní správy. Neví však, v jaké fázi je zpracování projektové dokumentace
k územnímu řízení.
Bod č.2 Zprávy: Schůzka s projektantkou Puklovou z Rozdrojovic ve věci rekonstrukce tělocvičny: Je
zpracována rozpočtová kalkulace na 3 varianty – rekonstrukce, pro a proti zvětšení, celé zbourání atd. Je
nutné dořešit co dál bude s tělocvičnou, vnitřek je jasný, přístavby nikdy nedopadly. Milion korun, který
v minulosti Bc. Martin Žák. vyzískal na rekonstrukci či přístavbu nemusíme vracet a je přislíben i pro
letošní rok.
Dokumenty budou předány v rámci předání Úřadu. Další postup bude dohodnut na některém z dalších
zasedáních zastupitelstva.
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová po diskusi projednávání tohoto bodu ukončila.
15) Písemná informace o připravených řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v k.ú.
Kníničky
Jedná se nyní o jedinou stavbu – Zklidnění ulice Ondrova.
Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila.
16) Informace předsedů výborů a komisí
Paní Miroslava Keprtová přednesla zprávu Kontrolního výboru, týkající se zejména průběhu výstavby
objektu údržby – dokument byl přečten – příloha č. 4
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Na toto reagoval pan Bc. Martin Žák citací ze zápisu z prosince 2019 – „Kontrolní komise požádá
Ing. Hanu Juránkovou o předložení podkladů o realizované stavbě, opravy a přístavby garáže.“ Nikde
nevidím, že bych byl vyzván, aby předložil tyto věci, ad 1. A souhlasím, že ses první týden v lednu stavila
na Úřadě s tím, že s Hanou jste komunikovali. Byl jsem i v kopii, stejně jako i myslím další dva členové
Kontrolního výboru. Email takhle z hlavy: „Ahoj Hani, a tak dále, žádám tě o předložení v mašličkách
projektové dokumentace.“ Pokud tohle má být oficiální žádost o předání podkladů, tak teda všechna čest.
Nicméně Hana mi poslala podklady, co se týče toho, kdy jste se stavovali na Úřad, takže nemám čas.
Spíše bych řekl, že vy jste se tvářili, že nemáte čas. A žádal jsem několikrát o schůzku. Řešil jsem to i
s Petrem Juránkem. Navíc jste tam byli v úplně jiné věci, než v tom jestli tam je nebo není něco
doplněného od té společnosti. Nemá to smysl v tuto chvíli asi řešit, protože já mám svou pravdu, vy máte
svou pravdu. Nebudu to rozpitvávat. Prostě podklady tam jsou, budou nachystány a budou předány.
V případě, že ne, můžete podat klidně tři trestní oznámení.“
Pan Ing. Petr Vokřál se dotázal, zda po věcné stránce je změna stavby možná, nebo není možná? Pan
Bc. Martin Žák odpověděl, tak jak se domlouvali na stavebním úřadě. Já jsem u toho nebyl. To řešili
s ing. Liškovou. O výsledku jsem nebyl informován, ani z jedné strany. Takže teď nedokážu říct.
Paní starostka Lenka Ištvanová doplnila, že pokud se změnil půdorys nebo objem stavby, tak změna
stavby před dokončením není možná. A protože byl změněn půdorys stavby, tak předpokládám, že ne.
Paní Miroslava Keprtová zmínila, že na stavebním úřadě jim bylo řečeno, že za této situace, kdy byla
stavba předaná a převzatá, tak už není možné zažádat o změnu stavby před dokončením. To znamená, že
teď stavební úřad bude muset vydat rozhodnutí o odstranění stavby a celé to martyrium s opraveným
projektem se bude muset dělat znovu.
Paní Lenka Ištvanová, oficiálně vyzvala pana Bc. Martina Žáka k předání všech dokumentů, které po
něm požaduje doplnit Kontrolní výbor. Následovala diskuse, zda sedí termíny, či v jaké formě měl být
tehdejší pan starosta požádán o předání dokumentů Kontrolním výborem.
Pan Ing. Petr Vokřál poukázal na to, že tato věc má dvě roviny. Jedna věc je předání Kontrolnímu
výboru a druhá věc je, jakým způsobem dojde, a teď jestli je pravda co tady zaznělo, k legalizaci de facto,
resp. ke kolaudaci té vlastní stavby.
Postup je daný stavebním zákonem, odpověděl pan Bc. Martin Žák, a byly dvě možnosti. Myslím, že se
zvolila ta, která se následně bude realizovat tj, nařízení o odstranění stavby a znovu povolení a úprava
dokumentace. V podstatě ta složitější varianta. Nevím, je to spíše otázka na stavební úřad. Samozřejmě, je
to víceméně jednoduše řešitelné. Akorát to bude trvat, jsou tam zákonné lhůty.
Reagovala paní starostka Lenka Ištvanová. Jednoduše to řešitelné není. Nejsou dvě varianty, to už
zmínila Mirka Keprtová. Varianta ve chvíli, kdys vlastně převzal tu stavbu, je opravdu jenom jedna
jediná. A to ta, že stavební úřad nařídí odstranění stavby. Samozřejmě městská část musí požádat o
pozastavení účinnosti toho rozhodnutí o odstranění stavby a je potřeba sehnat všechny potřebné
dokumenty. Pan Aleš Chrastil doplnil, že zde hrozí sankce až do výše 100.000,- Kč. Nicméně počkáme
do 6.února. I tato stavba, resp. veškeré dokumenty k této stavbě, předpokládám, budou součástí předání
funkce. A tuto situaci budeme muset vyřešit a dotáhnout nějak bezbolestně nebo co nejméně bolestně pro
městskou část.
V diskusi už se nikdo nepřihlásil, a proto předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto
bodu ukončila.
17) Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva
Pan Bc. Martin Žák se dotázal, že když se stáhla volba místostarosty, zda se bude řešit na dalším
zastupitelstvu. Paní starostka Lenka Ištvanová, potvrdila, že volba místostarosty proběhne na dalším
zastupitelstvu.
Pan Bc. Martin Žák se zeptal proč. Paní starostka Lenka Ištvanová odpověděla, protože v tuto chvíli
nemáme vhodného kandidáta. Funkce místostarosty není potřeba obsadit hned. My jsme se rozhodli, že
funkci místostarosty navrhneme obsadit na březnovém zastupitelstvu podle vývoje situace v ostatních
komisích, resp. výborech a u členů zastupitelstva. Pan Bc. Martin Žák poděkoval za odpověď.
V diskusi už se nikdo nepřihlásil, a proto předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto
bodu ukončila.
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Předsedající konstatovala, že byly vyčerpány všechny body programu a ukončila zasedání zastupitelstva
v 18:41 hod.
Další zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky se bude konat dne 02.03.2020.
V Brně dne: 04.02.2020

……………………………..
Lenka Ištvanová
starostka MČ Brno-Kníničky

………………………….
Aleš Chrastil
ověřovatel zápisu
………………………….
Ing. Petr Juránek
ověřovatel zápisu

Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina
3) Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce

4) Zpráva Kontrolního výboru

