
 

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

 

 

 

Zápis 

z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/16 konaného dne 18.05.2020 

od 17:30 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 

v 17:36 hodin starostkou Lenkou Ištvanovou („dále též jako „předsedající“).  

 

Předsedající schůze konstatovala, 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) konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů 

zastupitelstva), nejsou přítomni řádně omluvený Ing. Petr Vokřál a Bc. Martin Žák. Zastupitelstvo je tedy 

usnášeníschopné (ust. § 92 odst. 3 zákona o obcích).  

 

Starostka MČ Brno-Kníničky upozornila na skutečnost, že z jednání Zastupitelstva MČ Brno-Kníničky 

bude pořízen audio záznam. Dále upozornila členy Zastupitelstva na povinnost prohlásit případný střet 

zájmu v rámci projednávání daného bodu. 

 

 

Bod 1 - Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Předsedající navrhla ověřovateli zápisu pana Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka. Dále navrhla 

předsedající jako zapisovatele Miroslavu Keprtovou a dotázala se, zda má někdo jiný návrh. Další návrhy 

nebyly vzneseny.  

 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

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

zápisu Aleše Chrastila a Ing. Petra Juránka. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 1/16/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 2 - Schválení programu 

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou a informací zveřejněnou na 

úřední desce a s návrhem Doc. Petra Firbase na doplnění programu o: 

- bod nazvaný „Analýza návrhu Aktualizace ZÚR JMK pro veřejné projednání podle stavebního 

zákona“, neboť jeho projednání nesnese odkladu na další zasedání zastupitelstva. Tento bod bude 

zařazen za bod č. 4) „Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 

02.03.2020.“ 

  

Předsedající navrhla: 
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- doplnit bod nazvaný „Změna termínu konání červnového zasedání ZMČ Brno-Kníničky“, neboť 

by bylo květnové zasedání zastupitelstva a červnové zasedání zastupitelstva v krátkém časovém 

rozestupu. Tento bod bude zařazen před bod „Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva.“ 

 

Doc. Petr Firbas požádal o: 

- předsunutí bodu nazvaného „Informace předsedů výborů a komisí“ za bod nazvaný „Analýza 

návrhu Aktualizace ZÚR JMK pro veřejné projednání podle stavebního zákona.“  

 

Dále předsedající vyzvala zastupitele k návrhům na úpravu či změnu programu. Nikdo takový návrh 

neuplatnil. Předsedající tedy dala hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

Návrh usnesení:  

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 02.03.2020 

5) Analýza návrhu Aktualizace ZÚR JMK pro veřejné projednání podle stavebního zákona 

6) Informace předsedů výborů a komisí 

7) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k návrhu změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 17/2019 o 

místních poplatcích 

8) 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 

9) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k návrhu změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2017, o 

pravidlech pro pohybu psů 

10) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010 o zákazu 

používání alkoholu na veřejných prostranstvích za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 

ve znění pozdějších vyhlášek 

11) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2020 

o nočním klidu, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017 o 

nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek 

12) Návrh směny pozemků mezi statutárním městem Brnem a společností Povodí Moravy, s.p. 

13) Veřejná sbírka „Kníničský dobro-blešák“ 

14) Schválení výzvy na opravu panelového chodníku k řece Svratce 

15) Schválení nezbytných oprav tělocvičny 

16) Rozpočtová opatření 

17) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

18) Písemná zpráva starosty o podstatných jednáních a skutečnostech 

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

20) Změna termínu konání červnového zasedání ZMČ Brno-Kníničky 

21) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7  Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 2/16/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 3 - Návrhy, připomínky a podněty občanů 

Předsedající se dotázala přítomných občanů, zda má některý z nich případný návrh, připomínku či podnět. 

 

Žádný z přítomných občanů se nevyjádřil. 

 

 



 str. 3   Zápis z řádného zasedání ZMČ Brno-Kníničky VIII/16 dne 18.05.2020 

 

 
Bod 4 - Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 02.03.2020 

Předsedající informovala zastupitele o tom, že zápis byl řádně vyhotoven, byl v zákonné lhůtě ověřen a 

následně zveřejněn na stránkách městské části. Dále informovala, že k zápisu nebyly vzneseny žádné 

připomínky ze strany zastupitelů. 

 

 

Bod 5 - Analýza návrhu Aktualizace ZÚR JMK pro veřejné projednání podle stavebního zákona 

Předsedající předala slovo předsedovi Územně plánovací a dopravní komise, doc. Petru Firbasovi. Ten 

informoval přítomné, že dne 07.05.2020 zveřejnil Krajský úřad Jihomoravského kraje návrh Aktualizace 

Zásad územního rozvoje (dále jen AZÚR JMK) s tím, že připomínky k návrhu AZÚR JMK může dle 

stavebního zákona podat každý, tedy i statutární město Brno, městská část Brno-Kníničky. Termín pro 

podání připomínek je 7 dní po veřejném projednání, které se koná 09.06.2020. Z tohoto důvodu 

projednání tohoto bodu na zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Kníničky nesnese odkladu.  

Dále doc. Petr Firbas připomněl, že městská část Brno-Kníničky podávala již dříve v dané věci 

opakovaně nesouhlasná vyjádření s tím, že zásadní námitky byly směřovány do oblasti plánování 

koncepce dopravních koridorů, zejména proti zavlékání dálkové tranzitní dopravy do intravilánu města 

Brna a specificky proti návrhu trasovat transevropskou dálniční komunikaci D43 (jako část evropské sítě 

TEN-T) přes území MČ Brno-Kníničky. 

Dále informoval o tom, že objem i komplexita AZÚR ztěžují orientaci v problematice. Dalšími 

komplikacemi jsou i nepřehledné postupy podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a zákona o 

posuzování vlivů č. 100/2001 Sb., které byly opakovaně novelizovány. Dle jeho názoru je žádoucí se 

moci kvalifikovaně orientovat v obsahu návrhu AZÚR, v jeho odůvodnění a ve způsobu hodnocení vlivů 

na životní prostředí a veřejné zdraví, dále je žádoucí kvalifikovaně moci posoudit právní dopad AZÚR 

z hlediska možností, jak se bránit proti koridoru transevropské komunikace 43 přes MČ Brno-Kníničky. 

Dle jeho názoru je ve výše uvedeném kontextu logické a žádoucí postupovat analogicky, jak tomu bylo 

v případě předchozích schválení ZÚR JMK v roce 2011 a 2016 a v případě masivní změny Územního 

plánu města Brna, tzv. „Aktualizace ÚPmB“ v roce 2014. Ve všech případech si MČ Brno-Kníničky 

objednala právní posouzení situace s cílem získat odborné právní náhledy na vzniklou situaci.  

Následně vysvětlil důvody pro výběr a doporučení oslovit právní kancelář Frank Bold advokáti, s.r.o., 

která se jako jedna z mála specializuje a orientuje v předmětné problematice. 

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.  

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo Městské části Brno-Kníničky souhlasí se zpracováním právní analýzy AZÚR JMK a 

zplnomocňuje starostku Městské části Brno-Kníničky zajistit předmětnou právní analýzu (v ceně do 

50 tis. Kč. + DPH), která bude zpracována právní kanceláří Frank Bold advokáti, s.r.o. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 3/16/2020 bylo schváleno. 
 

 

Bod 6 - Informace předsedů výborů a komisí 

Předsedající informovala zastupitele, že všichni obdrželi zprávu kontrolního výboru a předala slovo 

Miroslavě Keprtové, jako bývalé předsedkyni kontrolního výboru. 
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Miroslava Keprtová informovala zastupitele o tom, že kontrolní výbor požádal bývalého starostu 

Bc. Martina Žáka, aby podal vysvětlení k některým bodům a předal materiály, které jsou potřebné 

k dořešení kontrolovaných věcí. Bohužel se tak do dnešního dne nestalo. Z tohoto důvodu navrhuje 

kontrolní výbor Zastupitelstvu MČ Brno-Kníničky přijmout usnesení, na základě kterého bude bývalý 

starosta Bc. Martin Žák oficiálně vyzván k vysvětlení nedořešených záležitostí. 

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.  

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky požaduje po bývalém starostovi Bc. Žákovi podání písemného 

vysvětlení k nálezům KV č. 4, 5, 6, 12, 14, 16, 17, 25, 30 zprávy kontrolního výboru v termínu do 

30.6.2020.Vzhledem k nesplnění požadavků KV uvedených pod nálezy KV č. 1, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 

18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 36 ze strany Bc. Žáka, uvedené úkoly budou převedeny na nové vedení 

ÚMČ. Nález KV č. 19 bude řešen ve spolupráci se stavebním odborem. U nálezů KV č. 32, 33, 34 bude 

provedena revize usnesení. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 4 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová 

Proti: 1    Ing. Josef Stodůlka 

Zdrželi se: 2 Ing. Hana Fojtíčková, Petra Pumprlová, DiS.  

 

Usnesení č. 4/16/2020 nebylo schváleno. 

 

Předsedající dále předala slovo předsedovi Územně plánovací a dopravní komise, doc. Petru Firbasovi. 

Ten informoval přítomné o veřejném projednání nového Územního plánu města Brna s tím, že město 

samo informuje o tom, že tohle projednání není poslední, že finální veřejné projednání bude až v roce 

2021, na které by měly být zacíleny připomínky MČ Brno-Kníničky. Dále představil, jakým způsobem 

projednává Kancelář architekta města Brna nový Územní plán města Brna. 

 

Doc. Petr Firbas následně informoval o projednávání protipovodňových opatření v rámci projednávání 

Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

 

 

Bod 7 - Vyjádření MČ Brno-Kníničky k návrhu změny obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila důvody, které ji vedou pro 

podporu snížení sazby místního poplatku ze psů i na držitele psů, jejichž jediným příjmem je důchod 

z důchodového pojištění a dále pro držitele canisterapeutických psů. 

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.  

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se 

mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 o místních poplatcích, doručeným 

na ÚMČ Brno-Kníničky dne 28.02.2020 pod č.j. MMB/0102418/2020 ke schválení zastupitelstvem vč. 

zapracovaných doporučení Ministerstva vnitra doručených na ÚMČ Brno-Kníničky dne 07.04.2020 

pod č.j. MMB/0153120/2020. 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky požaduje rozšíření snížené sazby místního poplatku ze psů i 

na držitele psů, jejichž jediným příjmem je důchod z důchodového pojištění. 
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Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s rozšířením osvobození na držitele 

canisterapeutických psů. 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky požaduje po Zastupitelstvu města Brna schválení nových 

sazeb místních poplatků pro MČ Brno-Kníničky dle návrhů sazeb uvedených v Příloze č. 1 – sazby 

poplatků ze psů s účinností od 1.ledna 2021. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 5/16/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 8 - 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 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že se jedná v podstatě o 

zapracování legislativních změn do platného Statutu města Brna. Podrobnější informace jsou uvedeny 

v důvodové zprávě. 

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.  

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

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 17.02.2020 pod č.j. MMB/0079898/2020 ke schválení zastupitelstvem. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 6/16/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 9 - Vyjádření MČ Brno-Kníničky k návrhu změny obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohybu psů 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že se jedná v podstatě o 

zapracování legislativních změn do stávající vyhlášky spočívající hlavně v novém povinném označování 

psů. Podrobnější informace jsou uvedeny v důvodové zprávě. 

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.  

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2017, o pravidlech pro pohyb 
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psů, doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 30.03.2020 pod č.j. MMB/0144918/2020 ke schválení 

zastupitelstvem. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 7/16/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 10 - Vyjádření MČ Brno-Kníničky k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 

č. 5/2010 o zákazu používání alkoholu na veřejných prostranstvích za účelem zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že je na celém území Kníniček 

zakázáno požívat alkohol na veřejném prostranství.  

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.  

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Brna, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku, která nahrazuje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 

5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 9/2011, č. 

6/2013 a č. 5/2017, doručeným na ÚMČ Brno-Kníničky dne 30.03.2020 pod č.j. MMB/0144910/2020 

ke schválení zastupitelstvem. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 8/16/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 11 - Vyjádření MČ Brno-Kníničky k návrhu novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Brna č. 3/2020 o nočním klidu, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 

statutárního města Brna č. 11/2017 o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala o tom, že k novelizaci této 

vyhlášky se MČ Brno-Kníničky vyjadřovala již v lednu. Ze strany MČ Brno-Kníničky však nevznikla 

potřeba aktualizovat seznam případů, kdy je nutné dobu nočního klidu vymezit dobou kratší.  

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.  

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky nemá připomínky k návrhu novelizace obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Brna č. 3/2020 o nočním klidu, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 

vyhláška statutárního města Brna č. 11/2017 o nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 9/16/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 12 - Návrh směny pozemků mezi statutárním městem Brnem a společností Povodí Moravy, s.p. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že jde o narovnání majetkových 

vztahů mezi společností Povodí Moravy, s.p. a statutárním městem Brnem. Upřesnila, že se jedná o 

pozemky, které sousedí s pozemkem, na kterém je umístěna Brněnská přehrada. Lubomír Strážnický 

opětovně apeloval na úpravu přístupu ke Kníničské pláži, která je umístěna vedle objektu hasičů a policie. 

Lenka Ištvanová informovala, že společnost Povodí Moravy postupně rozšiřuje stávající pláže, jako např. 

u nové zastávky lodní dopravy na Sokolském koupališti. 

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.  

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí se zařazením pozemků v k.ú. Kníničky p.č. 863/5, 

vodní pl., umělá vodní nádrž o výměře 77 m2, p.č. 863/6, vodní pl., umělá vodní nádrž o výměře 126 m2, 

p.č. 863/7, vodní pl., umělá vodní nádrž o výměře 132 m2, p.č. 863/8, vodní pl., umělá vodní nádrž o 

výměře 13 m2, p.č. 863/9, vodní pl., umělá vodní nádrž o výměře 143 m2 do návrhu směny pozemků 

mezi statutárním městem Brnem a Povodí Moravy, s.p. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 6 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, 

Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 1 Ing. Hana Fojtíčková  

 

Usnesení č. 10/16/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 13 - Veřejná sbírka „Kníničský dobro-blešák“ 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová požádala Petru Pumprlovou, DiS, jako organizátorku veřejné 

sbírky, aby představila tuto akci. Petra Pumprlová, DiS, vysvětlila, že tato kulturní akce bude probíhat 

takovým způsobem, že lidé darují organizátorům nepotřebné věci z domácnosti. Následně si návštěvníci 

blešáku budou moci věci zakoupit a veškerý výdělek bude věnován Dominikovi Hálkovi, chlapci s těžkou 

mozkovou obrnou. Termín akce je 20.06.2020. Lenka Ištvanová doplnila, že uspořádání akce již bylo 

schváleno na minulém zasedání zastupitelstva, ale Krajský úřad JMK pro povolení této akce vyžaduje 

přesnou specifikace v usnesení, o co jde a jakým způsobem bude s výtěžkem z akce naloženo. 

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.  

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s uspořádáním dobročinné akce formou veřejné 

sbírky „Kníničský dobro-blešák“, jejíž výtěžek bude věnován těžce postiženému chlapci Dominikovi 

Hálkovi. Událost se bude konat 20.6.2020 v ceně do 5.000 Kč bez DPH. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 11/16/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 14 - Schválení výzvy na opravu panelového chodníku k řece Svratce 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod. Dále informovala, že předělala celou 

smlouvu, neboť v původní smlouvě bylo uvedeno, že nabídková cena je pouze cenou orientační a cena 

skutečná bude určena podle materiálu skutečně použitého na stavbě. S touto formulací se však 

předsedající ani žádný z oslovených odborníků nesetkal. Dále informovala zastupitele, že bývalý starosta 

chtěl stávající panely, ze kterých je cesta provedena, vyhodit na skládku a MČ by musela zaplatit za 

likvidaci panelů. Tyto použité panely jsou však běžně velmi výhodně obchodovatelné, pokud by je tedy 

MČ Brno-Kníničky nepoužila na zpevnění jiné cesty. Proto se domluvila s vedením ZOO Brno na 

dočasném uložení panelů v jejich areálu. 

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky.  

 

Miroslava Keprtová požádala o doplnění dvou možných dodavatelů, kteří by měli být osloveni a to 

společnost Inženýrské stavby Brno a Ekostavby. Ing. Petr Juránek požádal o oslovení společnosti 

HKU Brno. 

 

Předsedající dále informovala, že nechce být v hodnotící komisi, neboť jedna z oslovených společností je 

její bývalý zaměstnavatel. Byla by nerada, aby kvůli tomu někdo zpochybnil celé výběrové řízení. 

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

1) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí s vypsáním výzvy k podání nabídky včetně 

zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu pod označením „Oprava chodníku 

k řece Svratce, Brno-Kníničky“, jejichž součástí je i smlouva o dílo k předmětné zakázce.  

 

2) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky ustanovuje Hodnotící komisi pro otevírání obálek a 

posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava chodníku k řece Svratce, Brno – 

Kníničky“ a jmenuje členy: 

 

1. Miroslava Keprtová 

2. Aleš Chrastil 

3. Ing. Lukáš Bezděk 

 

Komise se sejde v úterý 09.06.2020 v 9:00 v budově ÚMČ Kníničky. 

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky ustanovuje náhradníky, kteří doplní komisi pouze v případě 

nepřítomnosti některého z členů komise na jednání dne 09.06.2020 

 

1. náhradník - Mgr. Michael Malásek 

2. náhradník - Ing. Kateřina Lišková 
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3) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje seznam dodavatelů k oslovení dle přílohy. 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky nevyužije svého práva, do 3 dnů od přijetí tohoto usnesení, 

dále doplňovat seznam dodavatelů.   

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 12/16/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 15 - Schválení nezbytných oprav tělocvičny 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele. Dále upřesnila, že 

důvodem pro návrh částečné opravy tělocvičny jsou stížnosti skupin, které tělocvičnu využívají (osvětlení 

tělocvičny a chybějící stínící technika) a taktéž opakovaně vytýkané nedostatky v revizních zprávách. 

Dále seznámila zastupitele, že do budoucna preferuje variantu nahrazení budovy tělocvičny novou 

podsklepenou budovou s vytvořením nových veřejných prostor. Příprava takovéto investiční akce však 

zabere min. 2 roky a měla by být koordinována s investičními akcemi na Dolních Loukách. Než dojde 

k velké rekonstrukci tělocvičny, bylo vhodné, aby se tělocvična alespoň částečně opravila.  

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky.  

 

Petra Pumprlová, DiS. se dotázala, zda částka 400 tis. Kč není hodně, když bude nakonec celá budova 

stržena. Lenka Ištvanová ji informovala, že rekonstrukce bude hrazena z účelové dotace 1 mil. Kč, kterou 

dostala MČ Brno-Kníničky na rekonstrukci tělocvičny. Tyto peníze bude muset městská část vracet, 

pokud je v letošním roce neproinvestuje. Dále ji informovala, že osvětlení tělocvičen běžně stojí okolo 

1 mil. Kč. V nabídce, kterou si nechala udělat předsedající je osvětlení naceněno na 80 tis. Kč. Žaluzie, 

které bývalý starosta před 3 lety předložil na zastupitelstvo byly v částce 350 tis. Kč. Nyní jsou naceněny 

na 150 tis. Kč s elektrickým ovládáním.  

 

Petra Pumprlová, DiS. se dotázala, z jakého důvodu nemůže být provedena velká rekonstrukce tělocvičny 

co nejdříve. Lenka Ištvanová ji vysvětlila, že by bylo vhodné, aby byla stavby koordinována s přesunutím 

školky do nové budovy. Navíc opětovně upozornila, že příprava a zajištění financování takto velké stavby 

vyžaduje min. 2 roky. Po tuto dobu by si lidé stěžovali na nedostatky, které tělocvična v tuto chvíli má. 

 

Ing. Hana Fojtíčková se dotázala, zda využití dotace nepodléhá režimu udržitelnosti projektu. 

Lenka Ištvanová ji vysvětlila, že se tomu sice říká dotace, ale jedná se o účelově vymezené finanční 

prostředky od statutárního města Brna a tomuto režimu nepodléhají. 

 

Aleš Chrastil taktéž doporučil finální rekonstrukci navázat na rekonstrukci celého areálu školky.  

 

Lenka Ištvanová dále informovala, že rekonstrukce by měla být hotová do 30.8.2020.  

 

Ing. Petr Juránek se dotázal, jakým způsobem se bude nakládat se zbývajícími finančními prostředky 

z dotace a zda by nebylo rozumnější je použít na pořízení projektové dokumentace na velkou rekonstrukci 

tělocvičny.  Lenka Ištvanová mu odpověděla, že pokud se neproinvestují do realizace stavby, bude je 

muset MČ Brno-Kníničky vracet. Tyto finanční prostředky bohužel nejdou použít na projektovou 

dokumentaci nové budovy. 

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 



 str. 10   Zápis z řádného zasedání ZMČ Brno-Kníničky VIII/16 dne 18.05.2020 

 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí s provedením oprav tělocvičny v ceně do 

400.000 Kč bez DPH a zároveň pověřuje starostku společně s místostarostkou a předsedou finančního 

výboru, k zajištění poptávek trhu na jednotlivé práce a schvalování proplacení všech daňových dokladů 

vztahujících se k předmětné akci. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 13/16/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 16 - Rozpočtová opatření  

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod. 

 

Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy 

či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.  

 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

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

opatřeních v kompetenci starostky č. 2/2020 a č. 3/2020. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 7 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 14/16/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 17 - Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

Paní starostka Lenka Ištvanová informovala zastupitele o tom, že na minulém zasedání nebyl zadán žádný 

úkol. Dále informovala o plnění přijatých usnesení s tím, že zatím nebyla podepsána kupní smlouva na 

pozemek ve vlastnictví pana Veleckého, a to z důvodu mimořádných opatření, která byla přijata z důvodu 

šíření koronaviru.  

 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

 

 

Bod 18 - Písemná zpráva starosty o podstatných jednáních a skutečnostech 

Paní starostka Lenka Ištvanová předala slovo místostarostce, Miroslavě Keprtové. Ta informovala 

zastupitele o tom, že na jednání Zastupitelstva Jihomoravského kraje společně s paní starostkou 

vystoupily s nesouhlasným stanoviskem MČ Brno-Kníničky s vedením silnice R43 přes území Kníničky.  

Dále informovala o postupu při povolování retenční nádrže na Dolních Loukách s tím, že si MČ Brno-

Kníničky musí nechat zpracovat projekt, který musí následně schválit vodohospodáři. Dále informovala 

zastupitele o postupu legalizace stavby garáže pro údržbu. 

 

Lenka Ištvanová informovala o společném jednání zástupců MČ Brno-Kníničky, spolku TKR a 

společností Enlytech, která projektuje metropolitní síť pro MČ Brno-Kníničky. Následně bylo jednáno 



 str. 11   Zápis z řádného zasedání ZMČ Brno-Kníničky VIII/16 dne 18.05.2020 

 

 
samostatně se společností Enlytech o výsledcích první etapy zpracování projektu, o zpracovávání druhé 

etapy a možnosti tzv. „akvizice“ a o budoucím provozování metropolitní sítě.  

 

Lenka Ištvanová dále informovala o jednáních s paní ředitelkou mateřské školy o uzavření a 

znovuotevření mateřské školy a o opatřeních, která budou muset být přijata v souvislosti s mimořádnými 

opatřeními při epidemii koronaviru. Dále informovala zastupitele o tom, že pokud bude probíhat 

venkovní výuka na hřišti u školky, bude muset být hřiště pro veřejnost uzavřeno. 

 

Dále informovala o jednání se spolkem FC DOSTA Bystrc-Kníničky, který jí požádal o řešení režimu 

provozu areálu hřiště v Kníničkách, a to z důvodu vandalismu a ničení trávníku. Lenka Ištvanová navrhla 

uzamčení hřiště a preferuje takové řešení, kdy skupiny z Kníniček budou mít vlastní klíč a náhodné 

skupiny z Kníniček si budou moci zajít na DOSTU klíč ve volných hodinách zapůjčit. Aleš Chrastil a 

Miroslava Keprtová tento názor podpořili.  

 

Lenka Ištvanová informovala zastupitele o tom, že se noví vlastnící chaty po bývalém náměstku Mackovi 

snaží získat pozemek pod nepovolenými stavbami realizovanými tehdejším náměstkem, na které dobíhá 

řízení o odstranění stavby. Získat pozemek se snaží stejně jako dcera pana Macka formou směny za 

pozemek v k. ú. Bystrc. Z tohoto důvodu se předsedající zúčastnila dohodovacího řízení v Radě města 

Brna, kde se snažila přesvědčit radní o nevýhodnosti takovéto směny a zároveň jim sdělila negativní 

stanovisko městské části Brno-Kníničky.  

 

Lenka Ištvanová informovala o prodeji štěpkovače za 65 000 Kč. 

 

Dále Lenka Ištvanová informovala zastupitele o tom, že bývalý pan starosta Martin Žák požádal 

zastupitelstvo o schválení proplacení nevyčerpané dovolené. V této věci se předsedající obrátila na 

Ministerstvo vnitra, které odpovědělo, že starou dovolenou není možné proplácet, že je to nezákonné, že 

je možné proplatit pouze letošní dovolenou, která mu již byla proplacena. Z tohoto důvodu jeho žádost 

nedávala na projednání zastupitelstva. 

 

Dále informovala zastupitele o katastrofálním stavu hlavního herního prvku na hřišti na Dolních Loukách 

a o jeho nerentabilní opravě. Poslední velká oprava za cca 90 tis Kč, měla proběhnout na začátku roku 

2018 (hlavní nosné konstrukce). Další oprava byla v roce 2019 a po revizi hřiště, provedenou revizním 

technikem, v lednu letošního roku, byla opravena konstrukce vysutého mostku, výměna nosníku šplhací 

sítě a doplněna vzpěra pod pochozí plošinu v ceně cca 10 tis Kč. Nicméně necelé 2měsíce poté, došlo k 

propadu schodků, které v revizní zprávě nebyly uvedeny jako závadné a nutné k opravě. Vizuální 

kontrolou dalších částí bylo zjištěno, že stav prvku je na hranici životnosti a opravy nejsou rentabilní. Na 

další zasedání bude navrhovat výměnu tohoto prvku za nový. Aleš Chrastil doporučil prvek vyměnit hned 

nebo až příští rok na jaře. 

 

Ing. Josef Stodůlka odešel v 19:46 hod. 

 

Lenka Ištvanová opětovně apelovala na zastupitele, aby poslali případné připomínky k nově 

projednávanému územnímu plánu města Brna doc. Petru Firbasovi. 

 

Předsedající se dotázala, zda má někdo ze zastupitelů nějaký dotaz. Žádné dotazy nebyly vzneseny. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

 

 

Bod 19 - Písemná informace o připravených řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v k.ú. 

Kníničky 

Předsedající představila bod a dotázala se, zda má někdo ze zastupitelů nějaký dotaz. Aleš Chrastil se 

dotázal v jakém stavu je realizace přeložky vedení společnosti EON do země. Předsedající odpověděla, že 

v současné době dělá EON kroky k realizaci této přeložky. Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová 

projednávání tohoto bodu ukončila. 
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Bod 20 - Změna termínu konání červnového zasedání ZMČ Brno-Kníničky 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že vzhledem k datu konání 

květnového zasedání zastupitelstva a pouhých 14ti dnů do termínu konaní červnového zasedání a dále pak 

z důvodu zpracování připomínek k AZÚR, vyjádření MČ k územnímu plánu města Brna a zpracování 

podkladů k výběru dodavatele na zakázku „Oprava chodníku k řece Svratce, Brno - Kníničky“ navrhuje 

posunutí termínu konání červnového zasedání na 15.6.2020. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje změnu termínu konání zasedání zastupitelstva 

městské části z 8.6.2020 na 15.6.2020. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 6 Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Petra Pumprlová, DiS. 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

 

Usnesení č. 14/16/2020 bylo schváleno. 

 

 

Bod 21 - Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva 

V diskusi už se nikdo nepřihlásil, a proto předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto 

bodu ukončila. 

 

Předsedající konstatovala, že byly vyčerpány všechny body programu a ukončila zasedání zastupitelstva 

v 19:52 hod. 

Další zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky se bude konat dne 15.6.2020. 

V Brně dne: 28.05.2020 

 

 

 

 

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

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

starostka    ověřovatel zápisu   ověřovatel zápisu 

                                           

       

 

Přílohy zápisu: 

1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích  

2) Prezenční listina 

3) Oslovení dodavatelé stavby „Oprava chodníku k řece Svratce, Brno - Kníničky“ 

 

 

 

 

 

 

zapsala: Miroslava Keprtová 


