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

Zápis
z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/20 konaného dne 14.12.2020
od 17:30
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17:35 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 omluvení Petra Burgerová, DiS. 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,
Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Ing.

Petr

Juránek,

Usnesení č. 1/20/2020 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje následující program zasedání:
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Návrhy, připomínky a podněty občanů
Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 02.11.2020
Termíny zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky v roce 2021
Žádosti o dotace z rozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2021
Návrh rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova 25, příspěvková
organizace, na rok 2021
8) Schválení střednědobého výhledu příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova 25,
příspěvková organizace, na období 2022-2023
9) Návrh rozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2021
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
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Zrušení fondu rozvoje a rezerv (FRR)
Rozpočtová opatření
Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva
Písemná zpráva starostky 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
Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová,
Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Ing.

Petr

Juránek,

Usnesení č. 2/20/2020 bylo schváleno.
Bod 3 - Návrhy, připomínky a podněty občanů
Předsedající vyzvala přítomné občany k vyjádření.
Pan Lubomír Strážnický popřál všem zastupitelům hodně zdraví do nového roku a poděkoval stávajícímu
vedení městské části za výbornou spolupráci a předal Lence Ištvanové a Miroslavě Keprtové květiny.
Dále informoval zastupitele o lidech, kteří zničili komunikaci vedoucí do chatové lokality. Lenka
Ištvanová poděkovala panu Strážnickému za skvělou práci, kterou odvádí v parku U Lva. Miroslava
Keprtová upřesnila, že Lenka Ištvanová děkuje za všechny přítomné zastupitele.
Předsedající ukončila tento bod.
Bod 4 - Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 02.11.2020
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 - Termíny zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky v roce 2021
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že při návrhu počtu a termínů
zastupitelstev vycházela z letošního roku s tím, že v případě potřeby neodkladného řešení situace bude
svoláno mimořádné zasedání.
Předsedající se dotázala přítomných zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či
připomínky. Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.
Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ BrnoKníničky v roce 2021 v termínech: 25. ledna, 08. března, 26. dubna, 21. června, 13. září, 08. listopadu,
13. prosince.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová,
Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Ing.

Petr

Juránek,

Usnesení č. 3/20/2020 bylo schváleno.
Bod 6 - Žádosti o dotace z rozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2021
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele o tom, že po
termínu pro podání žádostí o dotaci byla podána jedna žádost dobročinné organizace. Předseda finančního
výboru, Aleš Chrastil, informoval přítomné zastupitele, že se finanční výbor řádně sešel, jednotlivé
žádosti posoudil a následně upravil výše některých dotací.
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Předsedající se dotázala přítomných zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či
připomínky. Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.
Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu městské části Brno Kníničky a zároveň pověřuje starostku k uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, se
subjekty a v částkách dle níže uvedené tabulky a na účel stanovený v žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2021.
Pořadí

IČ

1.

68730268

2.

26653486

3.
4.

Název

Částka
18 000,00 Kč

RČ

Asociace TOM ČR, TOM 409 Rokytná - Brno
Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a
Jinačovicích
Miroslava Keprtová

64329755

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Brno-Žabovřesky

15 000,00 Kč

5.

44990260

Diecézní charita Brno

6.

60552280

FC DOSTA BYSTRC - KNÍNIČKY

10 000,00 Kč

7.

22869336

Kníničská chasa, z. s.

30 000,00 Kč

8.

22693343

"SOPKa, z.s."

18 000,00 Kč

75013592

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Brno-Komín

9.
celkem

Výsledek hlasování:
Pro: 7
Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová,
Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0

30 000,00 Kč
8 800,00 Kč
5 000,00 Kč

Ing.

2 500,00 Kč
137 300,00 Kč

Petr

Juránek,

Usnesení č. 4/20/2020 bylo schváleno.
Bod 7 - Návrh rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova
25, příspěvková organizace, na rok 2021
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele o tom, jakým
způsobem je financována mateřská škola s tím, že je s paní ředitelkou domluvena, že stávající příspěvek
městské části ve výši 500 tis. Kč bude zachován. V případě potřeby budou potřeby školky řešeny
účelovými příspěvky.
Předsedající se dotázala přítomných zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či
připomínky. Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.
Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola
Studánka, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace na rok 2021 s objemem příjmů ve výši 6 034 tis.
Kč a objemem výdajů ve výši 6 034 tis. Kč dle přílohy č.3.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová,
Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Ing.

Petr

Juránek,

Usnesení č. 5/20/2020 bylo schváleno.
Bod 8 - Schválení střednědobého výhledu příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka, Brno,
Ondrova 25, příspěvková organizace, na období 2022-2023
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Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že se jedná o zákonnou
povinnost, kterou musí mateřská škola splnit. Ing. Petr Vokřál upozornil, že střednědobý výhled rozpočtu
nepočítá se zvyšováním mzdových nákladů. Předsedající o tom ví, nicméně vzhledem k tomu, že tento
výhled je ve své podstatě pouze jakýmsi odhadem, nechce paní ředitelce do předloženého materiálu
zasahovat.
Předsedající se dotázala přítomných zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké další dotazy či
připomínky. Žádný z přítomných zastupitelů se již nevyjádřil.
Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy
Studánka, Ondrova 25, 635 00 Brno, na období 2022-2023 dle přílohy č.4.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová,
Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Ing.

Petr

Juránek,

Usnesení č. 6/20/2020 bylo schváleno.
Bod 9 - Návrh rozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2021
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a předala slovo předsedovi finančního výboru
Aleši Chrastilovi, který informoval přítomné zastupitele o pojednání navrhovaného rozpočtu ve
finančním výboru. Z jednání finančního výboru vyplynul požadavek k úpravě rozpočtu v oblasti
přidělovaných dotací a mzdových prostředků. Předkládaný rozpočet je již upraven dle požadavků
finančního výboru a návrh byl řádně zveřejněn na úřední desce městské části (příloha č.5 zápisu)
Předsedající se dotázala přítomných zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či
připomínky. Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.
Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje rozpočet městské části Brno-Kníničky na rok
2021 s objemem příjmů ve výši 14 326 tis. Kč, objemem výdajů ve výši 17 187 tis. Kč, s naplánovaným
rozdílem ve výši 2 861 tis. Kč, který je kryt tř. 8 - Financování - úspory hospodaření minulých let.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová,
Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Ing.

Petr

Juránek,

Usnesení č. 7/20/2020 bylo schváleno.
Bod 10 - Zrušení fondu rozvoje a rezerv (FRR)
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že se jedná o fond, který byl
v minulosti používán zejména k finančnímu vypořádání s Magistrátem města Brna. V současné době již
vypořádání probíhá přes běžný účet městské části Brno-Kníničky. Ve fondu rozvoje a rezerv docházelo
po dobu několika let jen k připisování úroků a úhradě bankovní poplatků. V současné době však již
dochází pouze k placení poplatků za vedení účtu. Tyto poplatky jsou následně odečítány z běžného účtu
MČ. Z tohoto důvodu navrhuje předsedající fond zrušit a finanční prostředky z něho přesunout na běžný
účet, ze kterého mohou být následně přesunuty např. na spořící účet.
Předsedající se dotázala přítomných zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či
připomínky. Ing. Petr Vokřál se dotázal, zda nevyplívá ze Statutu města Brna povinnost tento fond mít
zřízen. Předsedající odpověděla, že zjištěním této informace pověřila účetní MČ Brno-Kníničky, která ji
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konzultovala přímo s vedoucí Odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna, s výsledkem, že
fond může být zrušen.
Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje zrušení fondu rozvoje a rezerv (FRR) s účinností
od 15.12.2020 a převedení všech finančních prostředků, tj. částky 2 665 313,23 Kč na běžný účet MČ
Brno-Kníničky vedený u Komerční banky, a.s.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová,
Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Ing.

Petr

Juránek,

Usnesení č. 8/20/2020 bylo schváleno.
Bod 11 - Rozpočtová opatření
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila přítomným zastupitelům účely
jednotlivých rozpočtových opatření.
Předsedající se dotázala přítomných zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či
připomínky. Žádný z přítomných 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. 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020,15/2020,16/2020 a 17/2020.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Ing. Hana Fojtíčková, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová,
Miroslava Keprtová, Ing. Josef Stodůlka, Ing. Petr Vokřál
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Ing.

Petr

Juránek,

Usnesení č. 9/20/2020 bylo schváleno.
Bod 12 - 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. Z předminulého zasedání vyplynul pro předsedající
úkol týkající se jednání se společností Maximus Resort a.s. o odpuštění nájmu za restauraci Hříbek.
Společnost Maximus Resort stáhla svou žádost o odpuštění nájmu.
Aleš Chrastil se dotázal, jakým to vypadá s uložením volných finančních prostředků. Předsedající detailně
odpověděla, kolik a kde jsou finanční prostředky uloženy.
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila.
Bod 13 - Písemná zpráva starostky a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech
Paní starostka Lenka Ištvanová se dotázala, zda má někdo ze zastupitelů dotaz k předloženému seznamu
jednání. Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila.
Bod 14 - 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. Miroslava Keprtová
se dotázala, zda se oficiálně dozví městská část, že Paracentrum Fénix odstupuje od svého záměru na
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Dolních Loukách. Předsedající informovala o jednáních na Odboru životního prostředí Magistrátu města
Brna a na Odboru územního plánovaní a rozvoje Magistrátu města Brna, na kterých bylo zmíněno
ustoupení Paracentra od svého záměru v Kníničkách. Ing. Petr Vokřál doporučil začít přemýšlet nad tím,
jakým způsobem může městská část využít pozemek po Paracentru.
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila.
Bod 15 - 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.
Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila.
Bod 16 - Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva
Předsedající informovala o tom, že s pomocí Územně-plánovací a dopravní komise MČ zpracuje
stanovisko ke stavbě nového vstupu do ZOO a znovu požádala zastupitele o (v návazností na jí
zastupitelům rozeslanou dokumentaci k územnímu řízení pro ZOO) zaslání námětů a připomínek, tak aby
mohly tyto připomínky být zapracovány do stanoviska MČ, které bude zastupitelstvo schvalovat na
zasedání v měsíci lednu 2021.
Miroslava Keprtová informovala o dalším průběhu vyřizování povolení pro retenční nádrž na Dolních
Loukách a požádala Ing. Petra Vokřála o sjednání schůzky se zástupci společnosti Geotest.
Ing. Hana Fojtíčková se dotázala, kdy se bude realizovat odbočovací pruh do Bystrce na křižovatce u UNI
HOBBY. Předsedající ji informovala, že v příštím roce.
Aleš Chrastil se dotázal na realizaci záměru zklidnění ulice Ondrovy. Lenka Ištvanová mu vysvětlila, že
samotný projekt řešil pouze dílčí opravy jednotlivých úseků ulice Ondrova. Po jejím naléhání byla
přislíbena výměna asfaltového povrchu po celé délce ulice. V první etapě, která je plánována na příští rok
bude provedena úprava zatáček, přechodů pro chodce a provedení asfaltové vrstvy mezi zatáčkami.
V dalších etapách bude vyměněn asfalt ve zbývajících úsecích.
Ing. Petr Juránek se dotázal, zda se neuvažuje o rekonstrukci schodů vedoucí z ulice Místní na Horní
hřiště. Lenka Ištvanová odpověděla, že tento problém také zaregistrovala, a že se ním bude zabývat.
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 18:30 hod.
Předsedající poděkovala všem zastupitelům za odváděnou práci v rámci zastupitelstva a popřála
přítomným krásné svátky.
Další zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky se bude konat dne 25.01.2021.
V Brně dne: 15.12.2020

……………………………..
Lenka Ištvanová
Starostka v.r.

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

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