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

Zápis
z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/17 konaného dne 15.06.2020
od 17:30
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17:38 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 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), nejsou přítomni řádně omluvení Ing. Hana Fojtíčková a Bc. Martin Žák, Ing. Petr Vokřál
se dostaví později. 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: 6
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing.
Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Petr

Juránek,

Miroslava Keprtová,

Usnesení č. 1/17/2020 bylo schváleno.
Bod 2 - Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou a informací zveřejněnou na
úřední desce. Dále předsedající vyzvala zastupitele k návrhům na úpravu či změnu programu. Nikdo
takový návrh neuplatnil. Předsedající tedy dala hlasovat o návrhu usnesení.
Zastupitel Ing. Petr Vokřál se dostavil v 17:40 hod.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje následující program zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
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Návrhy, připomínky a podněty občanů
Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 18.05.2020
Připomínky MČ Brno-Kníničky k Návrhu Aktualizace ZÚR JMK
Připomínky MČ Brno-Kníničky k Návrhu nového Územního plánu města Brna
Výzva radnímu Chvátalovi k připravované změně stávajícího Územního plánu města Brna (B3/19-CM
Ondrova-Rekreační)
Schválení dodavatele na opravu panelového chodníku k řece Svratce
Schválení účetní závěrky MČ Brno-Kníničky za rok 2019
Schválení závěrečného účtu MČ Brno-Kníničky za rok 2019
Schválení účetní závěrky MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, p.o. za rok 2019
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, p.o. za rok 2019
Rozpočtové opatření
Pronájem plochy č. 8 části pozemku parc.č. 477/1 – orná půda o výměře 149 m² a části pozemku parc. č.
478/1 – ostatní plocha o výměře 240 m² v k.ú. Kníničky
Schválení nákupu velkoplošné sekačky pro potřeby údržby MČ Brno-Kníničky
Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva
Písemná zpráva staroskty a místostarostky 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: 7
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Ing. Petr Vokřál, Miroslava Keprtová,
Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/17/2020 bylo schváleno.
Bod 3 - Návrhy, připomínky a podněty občanů
Předsedající se dotázala přítomných občanů, zda má některý z nich případný návrh, připomínku či podnět.
Ing. Petr Krejčí požádal o změnu čerpání dotace na Mladé hody v roce 2020 s tím, že se v letošním roce
akce nemůže uskutečnit v původní podobě. Původně byla celá dotace ve výši 30 tis. Kč určena na
zaplacení kapely, nově bude použita na 2 společenské akce, a to Mladé hody 2020 a Kácení máje 2020.
Dotace bude použita na zaplacení pronájmu krojů a kapely na Kácení máje.
Aleš Chrastil se dotázal, jak budou v letošním roce Mladé hody technicky probíhat. Jan Keprt mu
odpověděl, že se uspořádá venkovní mše, kterou bude mít na starosti Markéta Staňková. Dále se
uskuteční průvod obcí a tím bude tato společenská akce v letošním roce ukončena.
Lenka Ištvanová se dotázala, zda bude přítomna Kníničská chasa na mši. Ing. Petr Krejčí jí odpověděl, že
pokud bude takový požadavek ze strany MČ, tak zde krojovaní přítomni budou. Lenka Ištvanová ho
požádala o účast krojovaných při mši.
Dále se předsedající dotázala přítomných, zda má ještě někdo návrh, připomínku či podnět. Žádný
z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.
Petra Pumprlová, DiS., upozornila na možný střet zájmů při projednávaní tohoto návrhu, neboť je
členkou spolku Kníničská chasa, z.s.
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí se změnou čerpání dotace pro Kníničskou chasu, z.s. ve výši
30 tis. Kč. a to na náklady spojené s uspořádáním akcí Kníničské hody a Kácení máje v roce 2020.
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Výsledek hlasování:
Pro: 7
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Ing. Petr Vokřál, Miroslava Keprtová,
Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/17/2020 bylo schváleno.
Předsedající informovala zastupitele o podnětech JUDr. Antonína Filly a paní Švoncové. Dále
informovala zastupitele o tom, že podnět pana JUDr. Filly byl předán Kontrolnímu výboru k prošetření.
Ing. Petr Vokřál jako předseda Kontrolního výboru, že se podnětem budou zabývat při nejbližším jednání.
Předsedající ukončila tento bod.
Bod 4 - Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 18.05.2020
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 - Připomínky MČ Brno-Kníničky k Návrhu Aktualizace ZÚR JMK
Předsedající předala slovo předsedovi Územně plánovací a dopravní komise, doc. Petru Firbasovi. Ten
vysvětlil důvody podání připomínek a technické záležitosti nově zpracovaných připomínek.
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 připojenými připomínkami k Návrhu AZÚR
JMK zveřejněnému v rámci tzv. „veřejného jednání dle stavebního zákona“ a pověřuje starostku
Městské části Brno-Kníničky, aby odeslala přiložený dopis jak na Krajský úřad (Odbor územního
plánování a stavebního řádu), tak primátorce města Brna, radnímu pro územní plánování a řediteli
Kanceláře architekta města.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Ing. Petr Vokřál, Miroslava Keprtová,
Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/17/2020 bylo schváleno.
Bod 6 - Připomínky MČ Brno-Kníničky k Návrhu nového Územního plánu města Brna
Předsedající předala slovo předsedovi Územně plánovací a dopravní komise, doc. Petru Firbasovi. Ten
vysvětlil, že finální veřejné projednání bude uskutečněno až příští rok, tedy tohle vyjádření není finální.
Dále informoval o tom, že od předsedající obdržel email pana Žáka, který požaduje zpřesnění
jednotlivých karet lokalit. Dále informoval přítomné o tom, že tento územní plán obsahuje jednu velkou
vadu a tou je jeho flexibilita. Proto doporučuje, aby se k připomínkování přistoupilo zodpovědně a do
druhého kola připomínkování podala MČ kvalifikované námitky. Opětovně vyzval zastupitele, aby mu
nadále posílaly své připomínky k novému územnímu plánu.
Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy
či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.
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Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí s připojeným návrhem námitek k návrhu nového ÚPmB a
pověřuje starostku Městské části Brno-Kníničky, aby námitky bezodkladně odeslala.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Ing. Petr Vokřál, Miroslava Keprtová,
Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/17/2020 bylo schváleno.
Bod 7 - Výzva radnímu Chvátalovi k připravované změně stávajícího Územního plánu města Brna
(B3/19-CM Ondrova-Rekreační)
Předsedající informovala přítomné o jednání na Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města
Brna. Ing. Petr Vokřál informoval o jednání s ředitelem Kanceláře architekta města Brna a o tom, že
zobousměrnění části ulice Rekreační pro potřeby Paracentra bude pouze dočasné. Předsedající doplnila,
že použitím nástroje změny územního plánu se bude jednat o trvalé řešení. Upřednostňuje variantu
výstavby všech objektů současně poté, co bude vytvořeno trvalé a adekvátní připojení z ulice Ondrova.
Následně předala slovo předsedovi Územně plánovací a dopravní komise, doc. Petru Firbasovi. Ten
vysvětlil, že se nemůže řešit problematika dočasného napojení trvalou změnou územního plánu. Doc. Petr
Firbas upozornil na chaos, který předvádí úředníci Magistrátu města Brna z hlediska koordinace
připravovaných záměrů na Dolních Loukách. Ti také požádali o stanovisko radního Chvátala. Proto
připravil Doc. Petr Firbas dopis adresovaný radnímu Chvátalovi.
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 připojeným návrhem dopisu a pověřuje starostku
Městské části Brno-Kníničky, aby přiložený dopis bezodkladně odeslala.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Ing. Petr Vokřál, Miroslava Keprtová,
Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/17/2020 bylo schváleno.
Bod 8 - Schválení dodavatele na opravu panelového chodníku k řece Svratce
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala přítomné o tom, že bylo
podáno 5 nabídek a nejnižší nabídkovou cenu měla společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. s
nabídkovou cenou 1.201.999,83 bez DPH s tím, že projektantská cena byla okolo 1 800 tis. Kč.
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.
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Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje jako zhotovitele zakázky „Oprava chodníku k
řece Svratce, Brno – Kníničky“ společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. s nabídkovou cenou
1.201.999,83 bez DPH a pověřuje starostku uzavřením smlouvy s vybranou společností.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Ing. Petr Vokřál, Miroslava Keprtová,
Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/17/2020 bylo schváleno.
Lenka Ištvanová dále informovala zastupitele o emailu pana Žáka, který požádal, aby byla zároveň
s opravou panelové cesty opravena cesta okolo areálu Dolní Louky. Předsedající dále informovala o tom,
že ve fázi výběru dodavatele není možné diametrálně rozšířit předmět plnění zakázky. Navíc tato
komunikace byla opravena právě panem Žákem, ještě když vykonával funkci starosty, cca před 2 lety.
Tehdy jeho opravu ostře kritizoval Václav Vincenc, neboť tehdejší starosta nechal na komunikaci navést
vrstvu recyklátu z bývalého areálu VUT včetně skleněných střepů. Dále přítomné informovala o tom, že
oprava této cesty je součástí investičního záměru na Dolních Loukách v režii statutárního města Brna.
Případné prostředky vynaložené z rozpočtu městské části Brno-Kníničky na opravu komunikace by tak
byly použity zcela zbytečně, neboť opravu by následně provedlo statutární město Brno a dále, dle sdělení
stavebního úřadu, při opravě komunikace navezením recyklátu do výše 8cm, jak navrhuje Bc.Žák, je
nutné stavební povolení.
Bod 9 - Schválení účetní závěrky MČ Brno-Kníničky za rok 2019
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a předala slovo předsedovi finančního
výboru, Aleši Chrastilovi. Ten informoval přítomné o tom, že se Finanční výbor sešel za účelem
provedení kontroly hospodaření MČ Brno-Kníničky. Bohužel byla účetní městské části na dlouhodobém
OČR a z tohoto důvodu nemohla být plánovaná kontrola provedena. Kontrola by měla proběhnout dne
23.06.2020. Přesto finanční výbor doporučuje účetní závěrku schválit, neboť v současné době již bylo
provedeno přezkoumání hospodaření MČ Brno-Kníničky formou nezávislého auditu a není důvod
předpokládat, že by bylo z hlediska účetnictví MČ něco v nepořádku. Lenka Ištvanová ještě upozornila na
to, že v protokolu jsou uvedeni Bc. Martin Žák a Ing. Hana Fojtíčková. Vzhledem k tomu, že neschvalují
účetní závěrku, budou z protokolu vyškrtnuti.
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 schvaluje účetní závěrku městské části Brno-Kníničky za
rok 2019 dle protokolu.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Ing. Petr Vokřál, Miroslava Keprtová,
Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/17/2020 bylo schváleno.
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Bod 10 - Schválení závěrečného účtu MČ Brno-Kníničky za rok 2019
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a předala slovo předsedovi finančního
výboru, Aleši Chrastilovi. Ten informoval přítomné o tom, že zde platí to samé, co řekl v předcházejícím
bodě a za finanční výbor doporučuje schválit závěrečný účet MČ Brno-Kníničky za rok 2019.
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 schvaluje celoroční hospodaření a finanční vypořádání
městské části Brno-Kníničky za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření městské části za rok 2019 bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Ing. Petr Vokřál, Miroslava Keprtová,
Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/17/2020 bylo schváleno.
Bod 11 - Schválení účetní závěrky MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, p.o. za rok 2019
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala o tom, že účetní závěrku MŠ
Studánka se již zabýval finanční výbor a účetní závěrku doporučuje schválit.
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 schvaluje účetní závěrku MŠ Studánka Brno, Ondrova 25,
příspěvkové organizace, za rok 2019.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Ing. Petr Vokřál, Miroslava Keprtová,
Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/17/2020 bylo schváleno.
Bod 12 - Návrh na rozdělení hospodářského výsledku MŠ Studánka Brno, Ondrova 25, p.o.
za rok 2019
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala o tom, že se tímto bodem
zabýval finanční výbor s doporučením schválení hospodářského výsledku MŠ Studánka Brno. Taktéž
informovala přítomné o tom, že účetní MČ Brno-Kníničky provedla kontrolu hospodaření MŠ Studánka
se závěrem žádného vážného pochybení.
Předsedající se dotázala přítomných občanů a zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy
či připomínky. Žádný z přítomných občanů ani zastupitelů se nevyjádřil.
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Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje hospodářský výsledek MŠ Studánka Brno, Ondrova 25,
příspěvková organizace, ve výši 2,72 Kč a jeho rozdělení - 2,72 Kč do rezervního fondu a 0,00 Kč do
fondu odměn.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Ing. Petr Vokřál, Miroslava Keprtová,
Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/17/2020 bylo schváleno.
Bod 13 - Rozpočtové opatření
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala přítomné o tom, že
v rozpočtovém opatření č.04/2020 se jedná o výdaj na nákup materiálu na údržbu tělocvičny (lak) a v
rozpočtovém opatření č. 5/2020 se jedná o finanční vypořádání s MMB.
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 informaci o provedených rozpočtových
opatřeních v kompetenci starostky č. 4/2020 a 5/2020.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Ing. Petr Vokřál, Miroslava Keprtová,
Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/17/2020 bylo schváleno.
Bod 14 - Pronájem plochy č. 8 části pozemku parc.č. 477/1 - orná půda o výměře 149 m² a části
pozemku parc. č. 478/1 - ostatní plocha o výměře 240 m² v k.ú. Kníničky
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a popsala o jakou zahrádku se jedná. Dále
informovala o tom, že po klasickém zveřejnění záměru pronájmu se přihlásili 4 zájemci, přičemž někteří
z nich ihned nabídli vyšší cenu za pronájem. Vzhledem k tomu, že by bylo velmi obtížné vybrat z těchto
zájemců jednoho, kterému bude zahrádka pronajata, bylo Majetkovým odborem MMB doporučeno vybrat
nájemce formou nabídkového řízení, přičemž hodnotícím kritériem bude výše nabídnuté ceny za roční
pronájem předmětných pozemků.
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:
1) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí s výběrem nájemce plochy č. 8 části pozemku
parc.č. 477/1 - orná půda o výměře 149 m² a části pozemku parc. č. 478/1 - ostatní plocha o
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výměře 240 m² v k.ú. Kníničky za níže uvedených podmínek na základě podání nabídek
zájemců o pronájem pozemku:
Kritériem pro hodnocení nabídek bude výše nájemného navrženého zájemce, přičemž
minimální cena nájemného za rok činí 778,- Kč s tím, že v následujících letech bude nájemné
zvyšováno o míru inflace.
Pokud nejvyšší nájemné nabídnou shodně dva nebo více zájemců, budou tito zájemci vyzváni
k podání nové nabídky, přičemž minimální výše nájemného bude v takovém případě stanovena
ve výši předchozí nabídky.
V případě, že nedojde k uzavření nájemní smlouvy se zájemcem, který podal nejvyšší nabídku
nájemného z důvodu stojících plně na straně tohoto zájemce, může být k jednání o uzavření
nájemní smlouvy vyzván ten zájemce, který podal v pořadí druhou nejvyšší nabídku
nájemného.
Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s podáním nabídky.
O vyhodnocení nabídek budou zájemci písemně informováni.
Nabídky, které nesplní tyto podmínky, budou vyřazeny.
Zájemci předají svou nabídku osobně na Úřad městské části města Brna, Brno-Kníničky, se
sídlem Nová 11, Kníničky, 635 00 Brno 35, nejpozději dne 30.06.2020 do 11:00 hod. K později
doručeným nabídkám nebude přihlíženo. Nabídka se předkládá v uzavřené (zalepené) obálce
nadepsané „Nabídka - pronájem pozemků parc. č. 477/1 a 478/1 v kat. území Kníničky“ a
opatřené identifikačními údaji zájemce (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště).
Nabídka bude obsahovat:
• Návrh nájemného v Kč/rok opatřený podpisem zájemce (minimální cena nájemného za
rok činí 778,- Kč).
• Prohlášení zájemce, že je svou nabídkou vázán do 30.08.2020.
• Prohlášení zájemce, že je seznámen s návrhem nájemní smlouvy, těmito podmínkami a
že s obojím souhlasí.

2) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky ustanovuje Komisi pro otevírání obálek a posouzení a
hodnocení nabídek a jmenuje členy:
1) Lenka Ištvanová
2) Ing. Lukáš Bezděk
3) Mgr. Michael Malásek
Komise se sejde ve středu 01.07.2020 v 9:00 v budově ÚMČ Kníničky, kdy budou jednotlivé
obálky otevřeny a nabídky vyhodnoceny.
3) Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky pověřuje starostku MČ Brno-Kníničky uzavřít nájemní
smlouvu s cenově nejvýhodnější nabídkou, a to ve znění návrhu smlouvy přikládané k výzvě
k podání nabídek.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Ing. Petr Vokřál, Miroslava Keprtová,
Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 13/17/2020 bylo schváleno.
Bod 15 - Schválení nákupu velkoplošné sekačky pro potřeby údržby MČ Brno-Kníničky
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele o tom, že se jedná o
bod, který požádal zařadit k projednání Bc. Martin Žák, a který se na zasedání zastupitelstva nedostavil.
K tomuto podkladu předsedající uvedla, že v současné době MČ Brno-Kníničky vlastní plně funkční
mulčovací traktor zakoupený před 5 lety. S tímto mulčovacím traktorem nebyly doposud žádné problémy.
Dále informovala o tom, že tento týden byl mulčovací traktor poprvé servisován s vadou (vadné těsnění),
která byla promptně odstraněna. Dále informovala o tom, že jediný rozdíl ve stávající sekačce a nové
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sekačce je v poloměru zatáčení a v tom, že současná sekačka neseká pozpátku. Z toho vyplývá, že
údržbáři musí více dosekávat křovinořezem okolo stromů. Vyslovila svůj názor, že si není jista, zda je
nutné pořizovat v současné době novou sekačku kvůli uvedeným zjednodušením při sekání. Dále
předsedající doporučila se zabývat nákupem sekačky až na jaře v příštím roce, případně až poté, co budou
technické problémy se stávající sekačkou.
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 pověřuje starostu přípravou poptávky trhu na zakoupení velkoplošné
sekačky se spodním sečením, stranovým výhozem a „0“ poloměrem zatáčení do 250t Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro: 0
Proti: 4
Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Vokřál
Zdrželi se: 3 Aleš Chrastil, Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka
Usnesení č. 14/17/2020 nebylo schváleno.
Bod 16 - 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.
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila.
Bod 17 - Písemná zpráva starostky a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech
Paní starostka Lenka Ištvanová předala slovo místostarostce, Miroslavě Keprtové. Ta informovala
zastupitele o tom, že informace o jednáních, kterých byla účastna společně s paní starostkou dostali
zastupitelé v materiálech k tomuto zastupitelstvu. Dále blíže rozvedla jednání ve věci stavby retenční
nádrže na Dolních Loukách. Oslovila 3 realizační společnosti, které před tím, než provedou cenovou
nabídku, požadují zpracování hydrogeologického průzkumu. Ve věci provedení průzkumu oslovila 5
společností, které ji nabídli různé ceny a různé formy průzkumů v terénu. Dále vysvětlila důvody pro
provedení retenční nádrže.
Ing. Petr Vokřál doporučil oslovit společnosti, aby nabídli realizaci včetně hydrogeologického průzkumu.
Dále uvedl, že celé území Dolních Luk je dokonale zmapováno, protože se v tomto území dělalo velké
množství hydrogeologických průzkumů. Ing. Petr Vokřál nabídl, že se pokusí zajistit výsledky průzkumu,
který byl v tomto území proveden.
Lenka Ištvanová informovala o aplikaci Mobilní rozhlas za 300 Kč měsíčně s tím, že tato aplikace by
měla být lepší než aplikace Česká obec.
Lenka Ištvanová dále informovala o tom, že se zúčastnila jednání, na kterém byly představovány řešení,
jakým způsobem bude vypadat průchod komunikace X43 územím Bosonoh, Bystrcí a Kníniček. Bohužel
Kníničky zatím zpracovány nebyly, tedy návrhy průchodu přes Kníničky nebyly představeny. Ing. Petr
Vokřál byl informován o tom, že se počítá pouze se zatunelovanou variantou v okolí Kníniček.
Dále informovala o otevření mateřské školy v Kníničkách a o zavření hřiště u školky.
Lenka Ištvanová dále informovala o tom, že se pokoušela zjistit v jaké fázi je investiční záměr Zklidnění
ulice Ondrova s tím, že bývalý starosta Kníniček dříve informoval zastupitele o tom, že se již v letošním
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roce začne realizovat. Předsedající zjistila, že se v letošním roce určitě stavět nezačne, protože se v tuto
chvíli teprve zpracovává projekt pro stavební řízení. Bylo jí řečeno, že se začne stavět nejdříve v příštím
roce. Z tohoto důvodu ji napadlo zajistit pro Kníničky tzv. „tichý“ asfalt, který podstatným způsobem
snižuje hladinu hluku z projíždějících aut. Tento tichý asfalt byl realizován např. v Bosonohách. Oficiálně
tedy požádala společnost Správa a údržba silnic JMK, o položení „tichého“ asfaltu v Kníničkách.
Lenka Ištvanová dále informovala o dalším projektu, který Bc. Martin Žák taktéž slíbil, že bude
v letošním roce proveden, a to osvětlení spojnice ul. Místní a U Luhu. Společnost Technické sítě Brno, a
s. však údajně nic takového bývalému starostovi neslíbila. Ba naopak, tento investiční záměr je zcela
zastaven, a to z důvodu, že vlastníci sousedních nemovitostí se záměrem nesouhlasí a po dvou návštěvách
těchto vlastníků od záměru zcela ustoupili. Z tohoto důvodu se bude záměrem opětovně zabývat MČ
Brno-Kníničky.
Dále Lenka Ištvanová informovala zastupitele o stavu záměru rekonstrukce tělocvičny s tím, že zjistila na
Odboru rozpočtu a financování MMB, že dotace, která má být v letošním roce prostavěna je na investiční
akci nazvanou „Přístavba základní školy K Bukovinkám“. To znamená, že posledních 14 dní řeší
byrokratickou mašinerii MMB, ORF MMB, Odbor školství MMB, Rada města Brna, Zastupitelstvo
města Brna a snaží se změnit název schváleného investičního záměru tak, aby odpovídal skutečnosti a
bylo možné čerpat finance na opravu tělocvičny z dotace poskytnuté městem Brnem. Dále byla
předsedající informována zástupci MMB, že v příštím roce dojde k velkým úsporám, a že veškeré
nevyčerpané dotace se budou vracet. Z tohoto důvodu předsedající navrhuje zvýšit částku na opravu
tělocvičny tak, aby bylo možné využít co nejvíce z prostředků, které jsou určeny na opravu tělocvičny.
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 revokuje usnesení č. 13/16/2020 přijaté dne 18.05.2020
v části „v ceně do 400.000,- Kč bez DPH“, kterou nahrazuje „v ceně do 550.000,- Kč bez DPH“.
Ostatní ustanovení usnesení zůstávají v platnosti.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, Ing. Petr Vokřál, Miroslava Keprtová,
Petra Pumprlová, DiS., Ing. Josef Stodůlka
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/17/2020 bylo schváleno.
Aleš Chrastil se dotázal, co se stane, pokud se peníze nevyčerpají. Lenka Ištvanová ho informovala o tom,
že se v takovém případě budou finance vracet poskytovateli dotace. Dále informovala, že požádala o
posunutí termínu čerpání do 31.08.2021. Ing. Petr Vokřál se dotázal, zda zůstane v tělocvičně stejný typ
podlahy. Petra Pumprlová vysvětlila, že se v tělocvičně nekonají jen sportovní akce a z tohoto důvodu
není vhodné měnit typ podlahy.
Předsedající se dotázala, zda má někdo ze zastupitelů nějaký dotaz. Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila.
Bod 18 - 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. Nikdo z přítomných
se nedotázal. Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila.
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Bod 19 - Informace předsedů výborů a komisí
Paní starostka Lenka Ištvanová informovala, že se zástupci vyjadřovali v průběhu tohoto zasedání a
dotázala se, zda má někdo ze zastupitelů nějaký dotaz. Nikdo z přítomných se nedotázal. Předsedající
paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila.
Bod 20 - Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva
Předsedající představila bod a dotázala se, zda má někdo ze zastupitelů nějaký dotaz.
Ing. Josef Stodůlka se dotázal z jakého důvodu jezdí údržbáři MČ Brno-Kníničky po parku u Panelky.
Předsedající ho informovala o tom, že údržbářům MČ Brno-Kníničky to již bylo vysvětleno a mají přísný
zákaz projíždět parkem.
Ing. Petr Vokřál se dotázal, zda by bylo možné zakázat parkování návštěvníků ZOO Brno na zelených
plochách tím způsobem, že se osadí ocelové sloupky s řetězy. Lenka Ištvanová tohle řešení navrhovala
ZOO Brno již dříve a přislíbila v této věci znovu jednat se zástupci ZOO Brno.
Petra Pumprlová, DiS. pozvala přítomné na akci Blešák.
V diskusi už se již dále 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 19:33 hod.
Předsedající popřála přítomným hezké léto.
Další zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky se bude konat dne 07.09.2020.

V Brně dne: 25.06.2020

……………………………..
Lenka Ištvanová v.r.
starostka

………………………….
Aleš Chrastil v.r.
ověřovatel zápisu

………………………..
Ing. Petr Juránek v.r.
ověřovatel zápisu

Přílohy zápisu:
1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
2) Prezenční listina
3) Připomínky k Návrhu AZÚR JMK
4) Námitky k návrhu nového ÚPmB
5) Výzva radnímu Chvátalovi k připravované změně stávajícího Územního plánu města Brna (B3/19CM Ondrova-Rekreační)
6) Protokol o schvalování účetní závěrky

zapsala: Miroslava Keprtová

