
  

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

 

 

Zápis 

z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky VIII/31 konaného dne 19.09.2022 

od 17:30 

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

v 17:55 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 Ing. Hana Fojtíčková a Bc. Martin Žák. Ing. Petr Vokřál 

se dostaví později, o důvodu nepřítomnosti Ing. Josefa Stodůlky nemá předsedající žádné informace. 

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 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: 5 Petra Burgerová, Dis, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 1/31/2022 bylo schváleno. 

Bod 2 - Schválení programu 

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

úřední desce. Dále navrhla stažení bodu č. 5) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití 

předkupního práva stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 5, postavené na pozemku p.č. 948 v k.ú. Kníničky, 

ve vlastnictví statutárního města Brna, neboť statutární město Brno nečekalo na vyjádření městské části 

Brno-Kníničky a usneslo se bez potřebného stanoviska městské části. 

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 20.06.2022 

5) Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 34, 

postavené na pozemku p.č. 993 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna 
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6) Schválení zhotovitele zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace: Úprava prostranství - 

park U Lva“ 

7) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Kníničky na období 2024 - 2028 

8) Schválení Statutu sociálního fondu 

9) Schválení účelového příspěvku pro Mateřskou školu Studánka, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace 

10) Rozpočtová opatření 

11) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

12) Písemná zpráva starostky a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech 

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

14) Informace předsedů výborů a komisí 

15) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 

Výsledek hlasování:    

Pro: 5 Petra Burgerová, Dis, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 2/31/2022 bylo schváleno. 

Bod 3 - Návrhy, připomínky a podněty občanů 

Pan Strážnický informoval zastupitele o neutěšeném stavu parkoviště U Lva. Předsedající ho informovala, 

že dokud se bude v bezprostředním okolí stavět, tak nemá smysl parkoviště opravovat. 

Bod 4 - Informace o ověření zápisu ze zasedání ZMČ Brno-Kníničky konaného dne 20.06.2022 

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. 

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

z přítomných zastupitelů se nevyjádřil.  

Bod 5 - Vyjádření MČ Brno-Kníničky k žádosti k využití předkupního práva stavby pro rodinnou 

rekreaci č.e. 34, postavené na pozemku p.č. 993 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města 

Brna 

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

předkupního práva na rekreační chatu umístěnou na lesním pozemku za hotelem U Šuláka. Návrh usnesení 

je tedy stejný jako v jiných případech, tedy předsedající doporučuje využít předkupního práva z úrovně 

statutárního města Brna, nebo společnosti Lesy města Brna. 

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

Miroslava Keprtová upozornila, že v tomto případě se odkup přímo nabízí, neboť se jedná o zadluženého 

vlastníka a město může získat objekt za nízkou cenu. Dále se již nikdo do diskuze nezapojil. 

Ing. Petr Vokřál - příchod 18:02 hod. 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky doporučuje Zastupitelstvu města Brna souhlasit s využitím 

předkupního práva z úrovně SMB nebo společnosti Lesy města Brna, a.s.   stavby pro rodinnou rekreaci 

č.e. 34, postavené na pozemku p.č. 993 v k.ú. Kníničky, ve vlastnictví statutárního města Brna. 

Výsledek hlasování:    

Pro: 6 Petra Burgerová, Dis, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 3/31/2022 bylo schváleno. 
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Bod 6 - Schválení zhotovitele zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace: 

Úprava prostranství - park U Lva“ 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod, vysvětlila, že na zpracování projektové 

dokumentace získala městská část dotaci ve výši 240 tis. Kč. Nejnižší nabídková cena  činí 278.000,- Kč. 

Dále zastupitele informovala, že nabídky jsou v hodnotě, kdy výběr zhotovitele podléhá zastupitelstvu 

městské části. Z tohoto důvodu je schválení zhotovitele předkládáno zastupitelstvu. 

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

Petra Burgerová, Dis, se dotázala, zda do parku chodí lidé, neboť když chodí okolo, tak se tam moc lidí 

nevyskytuje. Předsedající ji odpověděla, že chodí a realizace úprav v parku by měla přilákat další 

návštěvníky do parku. 

Ing. Petr Juránek se dotázal na výběrové řízení s tím, že v zadávacích podmínkách byla stanovena 

maximální cena 240 tis. Kč a všechny 3 nabídky jsou nad 240 tis. Kč. Předsedající mu odpověděla, že 

v zadávacích podmínkách je uvedeno, že překročení ceny se nepředpokládá, ale nebylo stanoveno, že 

překročením ceny bude uchazeč vyloučen z výběrového řízení. Zastupitelstvo tedy může schválit zadání 

zakázky ve vyšší hodnotě a vysvětlila, že předpokládaná výše zakázky vycházela z hodnoty cen uvedených 

ve studii revitalizace parku zpracované již v roce 2019.   Dále se Ing. Petr Juránek pozastavil nad formulací, 

že byly splněny všechny kritéria, když cena byla překročena. Předsedající mu odpověděla, že jediným 

stanoveným kritériem pro výběr zhotovitele byla nejnižší nabídková cena a tu doporučovaný zhotovitel 

nabízí. Dále uvedla, že věc konzultovala s právníkem a předkládaný postup jí byl doporučen.  

Předsedající dále informovala o důvodech posunutí termínů realizace zakázky. 

Předsedající se opětovně dotázala, zda má někdo k tomuto bodu další dotaz. Žádný z přítomných 

zastupitelů se již nevyjádřil. 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje jako zhotovitele zakázky malého rozsahu nazvané 

„Zpracování projektové dokumentace: Úprava prostranství - park U Lva“ Ing. Marka Holána s 

nabídkovou cenou 278.000,- Kč (zhotovitel není plátce DPH)  

a dále bere na vědomí informaci, že ve smlouvě o dílo na zakázku malého rozsahu nazvané „Zpracování 

projektové dokumentace: Úprava prostranství - park U Lva“ bude upraven článek IV. Lhůta plnění. 

Výsledek hlasování:    

Pro: 6 Petra Burgerová, Dis, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 4/31/2022 bylo schváleno. 

Bod 7 - Schválení střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Kníničky na období 2024 - 2028 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že jako každý rok se musel 

rozpočtář městské části podívat do křišťálové koule a stanovit předpokládané příjmy a výdaje 

v dlouhodobém horizontu. Vzhledem k tomu, že je povinností městské části tento výhled každoročně 

schvalovat do konce září, je předkládán zastupitelstvu ke schválení na tomto zasedání. 

Předsedající se dotázala, zda má někdo k tomuto bodu další dotaz. Žádný z přítomných zastupitelů se 

nevyjádřil. 

Předsedající tedy dala hlasovat o předloženém usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu městské 

části Brno-Kníničky na období 2024 - 2028. 

Výsledek hlasování:    

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

Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 5/31/2022 bylo schváleno. 



 str. 4   Zápis z řádného zasedání ZMČ Brno-Kníničky VIII/31 dne 19.09.2022 

 
Bod 8 - Schválení Statutu sociálního fondu 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že město Brno dělalo revizi 

benefitů, které nabízí svým zaměstnancům. Při té příležitosti zjistila, že městská část Brno-Kníničky 

nenabízí zaměstnancům, jako jedna z posledních městských částí, žádné benefity kromě stravenek nízké 

hodnoty. Vzhledem k tomu, že se městské části mezi sebou přetahují o kvalitní zaměstnance, rozhodla se 

předsedající zajistit některé benefity i zaměstnancům Kníničského úřadu. Z tohoto důvodu byl vytvořen 

statut sociálního fondu, který je nyní předkládán zastupitelstvu ke schválení. 

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 předložený statut sociálního fondu městské části 

Brno-Kníničky. 

Výsledek hlasování:    

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

Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 6/31/2022 bylo schváleno. 

Bod 9 - Schválení účelového příspěvku pro Mateřskou školu Studánka, Brno, Ondrova 25, 

příspěvková organizace 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, že vzhledem k tomu, že se zvýšily 

veškeré ceny energií, navrhuje schválit účelový příspěvek pro Mateřskou školu Studánka ve výši 70 000,- 

Kč. 

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 MČ Brno-Kníničky schvaluje účelový příspěvek pro Mateřskou školu Studánka, Brno, 

Ondrova 25, příspěvkovou organizaci ve výši 70 000 Kč na položku rozpočtu 502 Spotřeba energie 

s datem vyúčtování 31.12.2022. 

Výsledek hlasování:    

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

Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 7/31/2022 bylo schváleno. 

Bod 10 - Rozpočtová opatření 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová představila bod a vysvětlila, o jaká rozpočtová opatření se 

jedná. Dále se dotázala přítomných zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či 

připomínky. Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil 

Předsedající tedy dala hlasovat o předloženém usnesení. 

Návrh usnesení: 

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

opatřeních v kompetenci starostky č. 05 až 08/2022. 

Výsledek hlasování:    

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

Ing. Petr Vokřál 

Proti: 0     

Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 8/31/2022 bylo schváleno. 
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Bod 11 - Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

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

úkol a všechna přijatá usnesení byla vypořádána.  

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 12 - Písemná zpráva starostky a místostarostky o podstatných jednáních a skutečnostech 

Předsedající odkázala na podklady k jednání zastupitelstva, ve kterých jsou uvedena veškerá jednání a 

podstatné informace z nich. 

Dále předsedající informovala o jednání, které proběhlo v minulém týdnu týkající se zklidnění ulice 

Ondrovy, tentokrát za účasti všech vlastníků technické a dopravní infrastruktury. Novinkou je informace o 

plánované opravě vodovodu v horní části ulice Ondrovy a generální rekonstrukce plynovodních rozvodů, 

při kterých část rozvodné sítě již nebude využívána k rozvodům plynu. Z toho důvodu lze tedy uvolněné 

místo využít k přeložce VN, NN vedení a metropolitní sítě do země. Bohužel v rámci všech akcí nezbývá 

místo v chodníku pro umístění stožárů veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu se nyní uvažuje o rozšíření 

chodníku na ulici Ondrova na úkor komunikace pro automobily, což obnáší změnu projektové dokumentace 

na akci „Zklidnění ulice Ondrova“ a tedy i k jejímu časovému posunu. 

Ing. Petr Vokřál se dotázal na možnost umístění sloupů na soukromých pozemcích. Předsedající mu 

odpověděla, že ve výjimečných případech se takovéto umístění umožňuje.  

Ing. Mgr. Lubomír Juránek vyjádřil obavu, že zúžením komunikace na Ondrové by mohlo dojít k podobné 

situaci jako je v Bosonohách, kde je velmi obtížné projet běžnými osobními automobily.  

Předsedají mu vysvětlila, že se prověřuje nezbytně potřebná varianta zúžení a že rozšíření chodníku bude 

prospěšné i pro bezpečnost chodců a údržbu tohoto chodníku.  

Dále informovala předsedající o provedených opravách ulice Rekreační a plánované opravě asfaltového 

povrchu a o úpravě dopravního značení na této ulici nutného ke zpomalení projíždějících automobilů. 

Lenka Ištvanová upozornila Ing. Petra Juránka, že je přiorávána komunikace vedoucí k Sokolskému 

koupališti. Ing. Petr Juránek ji vysvětlil, že orba je prováděna pomocí navigace, nicméně přislíbil, že věc 

zkontroluje a dá do pořádku. 

Dále se předsedající dotázala se, zda má někdo ze zastupitelů ještě nějaký dotaz. Žádný z přítomných 

zastupitelů se již nevyjádřil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

Bod 13 - Písemná informace o připravených řízeních pro stavby a probíhajících stavbách v k.ú. 

Kníničky 

Předsedající se dotázala přítomných, zda mají nějaké dotazy k předloženému výčtu staveb. Žádný 

z přítomných zastupitelů se nevyjádřil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

Bod 14 - Informace předsedů výborů a komisí 

Paní starostka Lenka Ištvanová se dotázala, zda má někdo ze zastupitelů na předsedy výborů nějaký dotaz. 

Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil. 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová projednávání tohoto bodu ukončila. 

Bod 15 - Dotazy, připomínky a podněty členů Zastupitelstva 

Paní starostka Lenka Ištvanová se dotázala, zda má někdo ze zastupitelů dotaz. 

Aleš Chrastil se dotázal, co je nového s areálem na Dolních Loukách. Lenka Ištvanová odpověděla, že není 

nic nového, že se stále projektuje. 

Petra Burgerová se dotázala na vstup do ZOO. Předsedající odpověděla, že projekty stojí kvůli 

problematickému řešení správcovství budoucích objektů. 
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Předsedající poděkovala všem zastupitelům za práci v zastupitelstvu. Dále pozvala přítomné na Sousedský 

pétanque, který se koná 25.09.2022. 

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

v 18:53 hod. 

 

V Brně dne 27.09.2022 

 

 

 

 

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

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) Střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno Kníničky na období 2024 – 2028 

4) Statut sociálního fondu městské části Brno Kníničky 

 

 

 

zapsala: Miroslava Keprtová 

 


