
  

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

 

 

Zápis 

z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/21 konaného dne 25.01.2021 

od 17:30 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

v 17:42 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 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů 

zastupitelstva), nejsou přítomni řádně omluvení Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál, Ing. Petr Juránek 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 ohlásit případný střet 

zájmu v rámci projednávání daného bodu. 

Bod 1 - Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Předsedající navrhla ověřovateli zápisu Petru Burgerovou, DiS a Aleše Chrastila. Dále navrhla 

předsedající jako zapisovatele Lenku Ištvanovou 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 Lenku Ištvanovou a určuje ověřovateli 

zápisu Petru Burgerovou, DiS a Aleše Chrastila. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Petra Burgerová, DiS., Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Hana Fojtíčková, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 1/21/2021 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: 

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 14.12.2020 

5) Studie proveditelnosti - biotop Kníničky 

6) Schválení investičního záměru „Revitalizace dětského hřiště Dolní Louky“ 

7) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k novele obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2017 o 

nočním klidu, ve znění pozdějších vyhlášek 

8) Rozpočtová opatření 

9) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

10) Písemná zpráva starostky a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech 
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11) Písemná informace o přípravných řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v kat. území Kníničky 

12) Informace předsedů výborů a komisí 

13) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Petra Burgerová, DiS., Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Hana Fojtíčková, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 2/21/2021 bylo schváleno. 

Bod 3 - Návrhy, připomínky a podněty občanů 

Vzhledem k tomu, že se občané zasedání zastupitelstva nezúčastnili, předsedající projednávání tohoto 

bodu ukončila. 

Bod 4 - Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 14.12.2020 

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 - Studie proveditelnosti - biotop Kníničky 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová informovala přítomné zastupitele o tom, že tento bod 

připravila místostarostka, Miroslava Keprtová. Vzhledem k tomu, že se tohoto zasedání nemohla 

zúčastnit, představila bod předsedající a vysvětlila, že při zajišťování informací k připravované akci 

umístění retenční nádrže v lokalitě Dolní Louky dospěla Miroslava Keprtová k závěru, že je mnohem 

lepší a výhodnější nebudovat podzemní nádrž, ale retenční nádrž pojmout jako přírodní biotop, který bude 

vodu v krajině zadržovat a bude přírodě a krajině blízké. Jediná společnost, která je schopna udělat studii 

proveditelnosti společně s průzkumnými vrty je společnost GEOtest, a.s. 

Petra Burgerová, DiS. se dotázala, v jakém místě je uvažováno s umístěním biotopu. Lenka Ištvanová ji 

odpověděla, že naproti malému fotbalovému hřišti na Dolních loukách. Dále se dotázala, z jakého důvodu 

je třeba zpracovávat studii, zda by nebylo možné umístit na Dolních loukách jezírko s vegetací bez této 

studie. Na to jí předsedající odpověděla, že tato studie bude sloužit jako jeden z podkladů při výběrovém 

řízení zpracovatele projektové dokumentace, aby bylo možné žádat o dotaci a také bude možné náklady 

na ni započítat do uznatelných nákladů dotace.  

Ing. Josef Stodůlka se dotázal z jakého důvodu je nutné dělat v záplavové oblasti jezírko na základě 

nějaké studie. Předsedající odpověděla, že na všechny tyto dotazy odpoví plánovaná studie 

proveditelnosti. Dále se dotázal na to, jak je možné umístit do záplavové zóny jezírko, když tam nejde 

umístit žádná stavba. Na to mu předsedající odpověděla, že jezírko není nadzemní stavbou, tudíž by 

neměl být problém s povolením. 

Aleš Chrastil se dotázal, zda tato studie bude sloužit jako podklad pro výběrové řízení na realizační firmu. 

Na to předsedající odpověděla, že ano. 

Ing. Hana Fojtíčková se dotázala, kdo bude zpracovávat žádost o dotaci a vyjádřila obavy z toho, že si 

pak takové společnosti nechávají za tuto činnost zaplatit velké částky. Předsedající odpověděla, že to je 

schopna zpracovat stejná společnost.  

Aleš Chrastil se dotázal, zda bude možné použít studii jako podklad pro samotnou realizaci. Společně 

s předsedající dospěli k závěru, že se to bude dát nějak překlopit. 

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké další dotazy či připomínky. 

Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.  

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky souhlasí se zpracováním Studie proveditelnosti-biotop 

Kníničky a zplnomocňuje starostku MČ objednat předmětnou studii u společnosti GEOtest, a.s. 

v hodnotě do 85. 000,- Kč bez DPH. 
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Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Petra Burgerová, DiS., Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Hana Fojtíčková, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 3/21/2021 bylo schváleno. 

Bod 6 - Schválení investičního záměru „Revitalizace dětského hřiště Dolní Louky“ 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele o tom, že centrální 

herní prvek na hřišti Dolní louky již není rentabilní opravovat, neboť jeho nosné prvky jsou již na hranici 

životnosti a do budoucna by MČ nebyla schopna deklarovat bezpečnost při jeho používání. Z tohoto 

důvodu navrhuje pořízení nového herního prvku na hřiště Dolní louky s tím, že část stávajícího herního 

prvku je stále použitelná. Po konzultaci s paní ředitelkou MŠ Studánka navrhuje, provést revizi herního 

prvku a bezpečnou část toho prvku přesunout na hřiště u mateřské školy. Vzhledem k tomu, že u 

vybavení dětského hřiště by jedním z hlavních aspektů výběru prvků neměla být cena, nýbrž (mimo 

bezpečnost) funkčnost a atraktivnost herních prvků, navrhla postupovat při realizaci investičního záměru 

„Revitalizace dětského hřiště Dolní Louky“ formou oslovení minimálně 5 firem zabývajících se realizací 

dětských hřišť se žádostí o zpracování grafického návrhu (vizualizace) hřiště vč. cenové kalkulace 

realizace nového prvku a revitalizace stávajícího prvku s přemístěním funkčních a bezpečností předpisy 

splňujících části na hřiště mateřské školky Studánka a následně na zastupitelstvu rozhodnout o výběru 

nejvhodnější nabídky v návaznosti na poměr cena/funkčnost a atraktivita. Současně navrhla požadovat 

použití trvanlivějšího materiálu než smrkové dřevo, nejlépe akát, aby došlo ke sjednocení s ostatními 

prvky umístěnými v prostoru hřiště. 

Aleš Chrastil se pozastavil nad cenou prvku. Předsedající mu vysvětlila, že část finančních prostředků 

bude použita na přesun a renovaci stávajícího herního prvku na hřiště u mateřské školy a cena není pouze 

cenou prvku, ale zahrnuje veškeré náklady spojené s revitalizací hřiště, tedy všechny práce vč. případné 

úpravy dopadových ploch na hřišti a přemístění stávajícího prvku k mateřské školce. Dále mu vysvětlila, 

že nechce vyčerpat celou částku. 

Předsedající se dotázala 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 investiční záměr „Revitalizace dětského hřiště 

Dolní Louky“ v ceně do 1 mil Kč bez DPH. Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky uděluje pro tuto 

zakázku výjimku ze směrnice ÚMČ Brno-Kníničky č. 1/2018 – Směrnice k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu a pověřuje starostku provedením poptávky realizace investičního záměru u minimálně 

5 firem zabývajících se realizací dětských hřišť, se žádostí o zpracování grafického návrhu 

(vizualizace) hřiště vč. cenové kalkulace realizace nového prvku a revitalizace stávajícího herního 

prvku s přemístěním funkčních a bezpečností předpisy splňujících části herního prvku na hřiště 

mateřské školky Studánka v k.ú. Kníničky.   

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Petra Burgerová, DiS., Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Hana Fojtíčková, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4/21/2021 bylo schváleno. 

Bod 7 - Vyjádření MČ Brno-Kníničky k novele obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna 

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

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a informovala zastupitele o tom, že 

v loňském roce se tato vyhláška schvalovala třikrát. V letošním roce se musí jednotlivé případy výjimek 

z nočního klidu odůvodňovat.  
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Předsedající se dotázala 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 aktualizaci Přílohy obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Brna č. 11/2017, o nočním klidu, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Brna č. 3/2018, č. 4/2019, č. 3/2020 a 16/2020 (Stanovení případů, při nichž je doba nočního 

klidu na části území statutárního města Brna vymezena dobou kratší) a stanovuje výjimky z doby 

nočního klidu, a to dle níže uvedeného seznamu: 

Odůvodnění stanovení výjimky: Navrhované akce jsou tradiční kulturní akce pořádané v MČ již řadu 

let, které svým společenským a kulturním významem přesahují hranice MČ a jsou hojně navštěvovány i 

obyvateli okolních městských částí a obcí.  

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Petra Burgerová, DiS., Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Hana Fojtíčková, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5/21/2021 bylo schváleno. 

Bod 8 - Rozpočtová opatření 

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

rozpočtová opatření, která bylo nutné schválit kvůli krytí rozpočtu. 

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

připomínky.  

Ing. Josef Stodůlka se dotázal, na co je 310 tis. Kč. Předsedající mu podrobně vysvětlila, že se jedná o 

získanou dotaci na zastínění dětských hřišť, kterou je třeba zapojit do stávajícího rozpočtu. 

Žádné další připomínky nebyly vzneseny. 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. 18/2020 a 19/2020. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Petra Burgerová, DiS., Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Hana Fojtíčková, Ing. Josef Stodůlka 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6/21/2021 bylo schváleno. 

 

Bod 9 - 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. Plnění usnesení č. 4/20/2020 uzavírat smlouvy 

s příjemci dotací z rozpočtu MČ Brno-Kníničky je realizováno. Smlouvy jsou postupně podepisovány. 

Stanovené případy Termín v noci z–na Vymezení doby 

nočního klidu 

Určené území, na kterém je 

doba nočního klidu vymezena 

odlišně od zákonné úpravy 

Mladé hody v Kníničkách 05.07.-06.07.2021 

06.07.-07.07.2021 

07.07.-08.07.2021 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

území městské části Brno-

Kníničky 

Pálení čarodějnic 30.04.-01.05.2021 od 2:00 do 6:00 hod. území městské části Brno-

Kníničky 
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Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či připomínky. 

Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.  

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

 

Bod 10 - Písemná zpráva starostky a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech 

Paní starostka Lenka Ištvanová informovala zastupitele o výsledku dohodovacího řízení ve věci směny 

problematického pozemku nad nuda pláží za pozemek v kat. území Bystrc, s tím, že radní města Brna 

nerozhodují v tomto případě primárně na základě toho, že na pozemku v kat. území Kníničky se nachází 

černé stavby, na které je vedeno řízení o odstranění stavby a v dohledné době by měly být odstraněny. 

Předloženou směnu pozemku měli pravděpodobně v plánu schválit. Na základě dopisu, který předsedající 

zaslala všem radním se projednávání směny zastavilo, a to z toho důvodu, že argument Majetkového 

odboru Magistrátu města Brna, který směnu obhajoval, a který řešil umístění cyklostezky na směňovaném 

pozemku v kat. území Bystrc, byl předsedající zpochybněn a RMB požaduje prověření možnosti 

alternativního umístění cyklostezky. V návaznosti na tuto skutečnost předsedající vstoupila do jednání s 

představiteli MČ Brno-Bystrc a získala vyjádření, že nemají námitek proti umístění alternativní trasy 

cyklostezky do jiných míst tak, aby nebyl dotčen předmětný pozemek.  

Dále zastupitele informovala o řešení pořádku u kontejnerů s tím, že se jí podařilo zajistit další 

kontejnery, údržba chodí kontrolovat a uklízet okolí kontejnerů a ona sama chodí několikrát týdně 

kontejnery kontrolovat a uklízet. Bohužel kdykoliv ke kontejnerům přijde, tak je v jejich okolí nepořádek, 

a to z toho důvodu, že lidé nevhazují odpad do kontejnerů, ale nechají ho ležet vedle kontejnerů, i když 

nejsou plné. Zároveň informovala zastupitele, že se dost často stává, že do kontejnerů jsou vhazovány 

nesešlapané krabice, které zabírají celý kontejner a v tom případě pak navyšování počtu kontejnerů 

nepomůže. 

Dále informovala zastupitele o jednání se zástupci Dosty, kteří řeší ničení jejích hřiště v zimních 

měsících, s tím, že jim lidé rozebírají plot a na hřiště vnikají celé sportovní kluby z jiných městských 

částí. 

Předsedající informovala o tom, že mluvila s náměstkem Hladíkem a následně s ředitelem Paracentra  

Odstrčilem, který ji sdělil, že zástupkyně Paracentra vezme zpět žádost o vydání rozhodnutí o umístění 

stavby s tím, že v tuto chvíli se jim nabízí ideálnější a rychlejší varianta umístění jejích provozního 

objektu. Pokud se jim ale nepodaří vyřešit umístění objektu na tomto místě, pak plánují v budoucnu 

v záměru pokračovat. 

Lenka Ištvanová informovala aktivitě paní místostarostky, která měla schůzku se společností, která nabízí 

umístění fotovoltaických panelů na mateřskou školu s možností získání dotace. Zastupitelům se tento 

záměr moc nelíbí. 

Dále se předsedající dotázala zastupitelů, zda mají nějaké námitky k návrhu umístění vstupu do ZOO 

v návaznosti na plánované stavby městské části. Do dnešního dne se jí totiž nevyjádřil žádný ze 

zastupitelů k zaslanému materiálu. Aleš Chrastil se dotázal, zda v návrhu zůstal rejnok nad komunikací. 

Předsedající mu odpověděla, že se snažila zástupcům ZOO Brno rejnoka neúspěšně rozmluvit, nicméně 

ústupku, které město Brno udělalo proto, aby se s městkou částí domluvili jí přijdou jako adekvátní a to 

např. vyřešení křižovatky u Uni hobby, zapuštění celého parkoviště do podzemí, parkovaní autobusů v 

lokalitě Palcary, postavení nové mateřské školy a domova pro seniory. Ing. Josef Stodůlka se dotázal, kde 

budou parkovat autobusy. Lenka Ištvanová mu odpověděla, že v Bystrci na Palcarech. 

Petra Burgerová, DiS., a Ing. Hana Fojtíčková vyjádřili podporu tomuto záměru. a to z toho důvodu, že 

situace s parkujícími automobily je neutěšená. Aleš Chrastil považuje umístění záměru z kníničské strany 

za nerozumné pro provoz zoologické zahrady. Lenka Ištvanová zmínila přínosy záměru pro městskou část 

Brno-Kníničky. Navíc se chce pokusit, v návaznosti na info ohledně Paracentra, získat část pozemků 

v lokalitě Dolní Louky pro potřeby městské části. 

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. 
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Bod 11 - 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. Žádný z přítomných 

zastupitelů se nevyjádřil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

Bod 12 - 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. Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

 

Bod 13 - Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva 

Aleš Chrastil se dotázal na projekt digitalizace Kníniček. Předsedající mu odpověděla, že během února by 

mělo být vydáno územní rozhodnutí na druhou etapu. Dále informovala o problémech, které má 

společnost EON s přeložením jejich distribuční sítě do země s tím, že někteří občané jim dělají problémy 

s novým připojením nemovitostí či zřízením věcného břemene. Tato skutečnost má vliv na realizaci 

metropolitní sítě, která bude připokládána zároveň s přeložením kabelu elektro NN do země. Vzhledem 

k tomu, že nikdo z představitelů MČ Brno-Kníničky nerozumí telekomunikačním vedením, bude 

předsedající navrhovat, aby měla městská část svého koordinátora této stavby, který bude mít na starost 

koordinaci stavby společnosti EON, metropolitní sítě městské části Brno-Kníničky a televizních rozvodů 

TKR s následným připojování jednotlivých nemovitostí a s předložením návrhů následného provozování 

optické sítě. 

Ing. Josef Stodůlka informoval o tom, že z rohového pozemku na ulici K Lesu zasahují keře do 

komunikace a požádal, aby byly z této komunikace odstraněny. 

Předsedající se dotázala, zda má někdo ze zastupitelů nějaký další dotaz. Žádný z přítomných zastupitelů 

se již nevyjádřil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila a konstatovala, že byly 

vyčerpány všechny body programu a ukončila zasedání zastupitelstva v 18:46 hod. 

Další zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky se bude konat dne 08.03.2021. 

 

V Brně dne: 27.01.2021 

 

 

 

 

 

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

Lenka Ištvanová v.r.   Aleš Chrastil v.r.                               Petra Burgerová, DiS. 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 

 

 

 

zapsala: Lenka Ištvanová 


