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zastupitelstvo  

 

Zápis 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky konaného dne 

24.10.2022 od 17:30 

 

ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

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

v 17:33 hodin dosavadní starostkou Lenkou Ištvanovou („dále též jako „předsedající“).  

Předsedající schůze konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, konalo do 15 
dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování, přičemž 
lhůta uplynula dne 7.10.2022 v 16 hodin, přičemž žádný návrh nebyl podán. Dále konstatovala, že 
informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce městské části Brno-Kníničky 
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 14.10.2022 do 25.10.2022. 
Současně byla informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“ (vyvěšená informace tvoří 
přílohu č. 1 tohoto zápisu). 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (prezenční listina tvoří 
přílohu č. 2 tohoto zápisu) konstatovala, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 
všech členů zastupitelstva), není přítomen řádně omluvený Ing. Martin Pelánek. 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, který bude uložen na úřadě MČ Brno-Kníničky. 

Předsedající blahopřála všem zvoleným zastupitelům a popřála jim, ať se jim daří v jejich práci pro 
Kníničky.  

Dále předsedající informovala nové zastupitele o tom, že před projednáváním dalších bodů jim bude 

předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva městské části Brno-Kníničky podle § 53 zákona 

491/2001 o volbách do zastupitelstva obcí a o změně některých zákonů v platném znění. Mandát 

nově zvoleným členům zastupitelstva městské části Brno-Kníničky vznikl okamžikem zvolení. Dále 

zastupitelům předala evidenční list osoby veřejně činné vč. informací ohledně GDPR a potvrzení o 

platbě zdravotního pojištění. Oba tyto dokumenty by měli co nejdříve vyplnit a doručit na úřad, 

nejpozději do pondělí 31.10.2022. 

BOD Č. 1 - URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE 

Předsedající navrhla zapisovatelem Ing. Lukáše Bezděka a jako ověřovatele zápisu pana Aleše 
Chrastila a Ing. Václava Hrnčíře. Dále se předsedající dotázala, zda má někdo jiný návrh. Další 
návrhy nebyly vzneseny. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje zapisovatelem Ing. Lukáše Bezděka a určuje ověřovateli 

zápisu Aleše Chrastila a Ing. Václava Hrnčíře. 

Výsledek hlasování:    

Pro:  8 Ing. Václav Hrnčíř, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Jankůj, 

Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál, Bc. Martin Žák 

Proti:  0     

Zdrželi se:  0  

Usnesení č. 1/1/2022 bylo schváleno. 
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BOD Č. 2 - SLOŽENÍ SLIBU ČLENY ZASTUPITELSTVA 

Předsedající v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala všechny přítomné členy 

zastupitelstva městské části Brno-Kníničky ke složení slibu a upozornila na skutečnost, že odmítnutí 

složit slib nebo složit slib s výhradou má za následek zánik mandátu, dle § 55 zákona č. 491/2001Sb. 

o volbách do zastupitelstva obcí a o změně některých zákonů v platném znění. Vlastní složení slibu 

proběhlo tak, že předsedající přednesla text slibu stanoveného v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji 

věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 

v zájmu městské části a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě 

vyzvala v abecedním pořadí přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ 

a stvrzením svých slov podpisem na připraveném archu (tento arch tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu). 

Následně všichni přítomní zastupitelé složili slib. Předsedající konstatovala, že žádný z členů 

zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

Předsedající dále konstatovala, že nepřítomný zastupitel, Ing. Martin Pelánek, složí slib na prvním 

zasedání, kterého se zúčastní. 

BOD Č. 3 - 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 dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje následující program zasedání: 
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2) Složení slibu členů Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky 
3) Schválení programu 
4) Volba starosty a místostarosty (místostarostů) 

a) určení počtu místostarostů 
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o 

obcích) 
c) volba starosty 
d) volba místostarosty 

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) volba členů finančního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru 

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 
7) Stanovení termínu zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky v roce 2022 

8) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 

Výsledek hlasování:    

Pro:  8 Ing. Václav Hrnčíř, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Jankůj, 

Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál, Bc. Martin Žák 

Proti:  0     

Zdrželi se:  0  

Usnesení č. 2/1/2022 bylo schváleno. 

BOD Č. 4 - VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY (MÍSTOSTAROSTŮ) 

Před samotným hlasováním o volbě starosty a místostarosty/tů upozornila předsedající zastupitele, 
že pokud zastupitelstvo nestanoví jinak, probíhá volba starosty a místostarosty/tů veřejně 
hlasováním. Předsedající se tedy dotázala, zda má někdo ze zastupitelů návrh na jiný způsob 
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hlasování. Žádný ze zastupitelů takový návrh neuplatnil. Předsedající tedy přistoupila k projednávání 
jednotlivých bodů. 

a) určení počtu místostarostů 

Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zvolilo dva místostarosty. Dále se předsedající dotázala, 

zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje zvolení dvou místostarostů. 

Výsledek hlasování:    

Pro:  6 Ing. Václav Hrnčíř, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál 

Proti:  0     

Zdrželi se:  2 Ing. Pavel Jankůj, Bc. Martin Žák 

 

Usnesení č. 3/1/2022 bylo schváleno. 

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ 
zákona o obcích) 

Předsedající navrhla, aby tak jako tomu bylo doposud, byla dlouhodobě uvolněná pouze funkce 
starosty městské části. Dále se předsedající dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný 
návrh. Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje, že pro výkon funkce starosty obce bude 
zvolený člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

Výsledek hlasování:    

Pro:  8 Ing. Václav Hrnčíř, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Jankůj, 

Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál, Bc. Martin Žák 

Proti:  0     

Zdrželi se:  0  

Usnesení č. 4/1/2022 bylo schváleno. 

Předsedající upozornila zastupitele, že nyní přistoupí k volbě starosty a po jeho zvolení, 
případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. Dále 
zastupitele poučila, že o jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli 
navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování 
pokračováno. 

c) volba starosty 

Předsedající vyzvala zastupitele k podání návrhů na obsazení funkce starosty. Miroslava Keprtová 
navrhla zvolit do funkce starosty Lenku Ištvanovou. Lenka Ištvanová vyjádřila se svou nominací 
souhlas. Dále se předsedající dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Žádný 
z přítomných zastupitelů se již nevyjádřil. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje na funkci starosty navrženého kandidáta 
Lenku Ištvanovou.  
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Výsledek hlasování:    

Pro:  6 Ing. Václav Hrnčíř, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál 

Proti:  2    Ing. Pavel Jankůj, Bc. Martin Žák 

Zdrželi se:  0   

Usnesení č. 5/1/2022 bylo schváleno. 

d) volba místostarostů 

Předsedající navrhla na posty místostarostů Ing. Petra Juránka a Miroslavu Keprtovou. Dotázala se 
obou nominovaných, zda s nominací souhlasí. Oba souhlasili. Dále se předsedající dotázala, zda 
má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil. 
Předsedající informovala, že hlasování bude probíhat o každém kandidátovi zvlášť a v pořadí, jak 
byli na jednotlivé posty navrženi.  

Předsedající dala hlasovat o jednotlivých návrzích usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje na funkci místostarosty navrženého kandidáta 
Ing. Petra Juránka.  

Výsledek hlasování:    

Pro:  6 Ing. Václav Hrnčíř, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál 

Proti:  0     

Zdrželi se:  2 Ing. Pavel Jankůj, Bc. Martin Žák 

Usnesení č. 6/1/2022 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje na funkci místostarostky navrženého 
kandidáta Miroslavu Keprtovou.  

Výsledek hlasování:    

Pro:  6 Ing. Václav Hrnčíř, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál 

Proti:  2 Ing. Pavel Jankůj, Bc. Martin Žák     

Zdrželi se:  0  

Usnesení č. 7/1/2022 bylo schváleno. 

Předsedající dále informovala, že vzhledem k tomu, že byli zvoleni dva místostarostové, budou 
následovat další usnesení z důvodu určení způsobu zastupování starosty. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky v souladu s § 104 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění, určuje místostarostu Ing. Petra Juránka místostarostou, 
který zastupuje starostku v době její nepřítomnosti a v době, kdy starostka nevykonává funkci (§ 72 
odst. 6 a § 81a odst. 1, zákona o obcích).  

Výsledek hlasování:    

Pro:  6 Ing. Václav Hrnčíř, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál 

Proti:  0     

Zdrželi se:  2 Ing. Pavel Jankůj, Bc. Martin Žák 

Usnesení č. 8/1/2022 bylo schváleno. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky v souladu s § 104 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění, určuje místostarostku Miroslavu Keprtovou 
místostarostkou, která zastupuje starostku v době její nepřítomnosti a v době, kdy starostka 
nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1, zákona o obcích), je-li současně nepřítomen 
místostarosta Ing. Petr Juránek.  

Výsledek hlasování:    

Pro:  6 Ing. Václav Hrnčíř, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál 

Proti:  0     

Zdrželi se:  2 Ing. Pavel Jankůj, Bc. Martin Žák 

Usnesení č.9/1/2022 bylo schváleno. 

BOD Č. 5 - ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Předsedající nejdříve informovala, že povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor vyplývá z §117 odst. 
3 zákona o obcích. Zastupitelstvo určuje počet členů výborů, který musí být lichý, přičemž oba výbory 
musí mít nejméně 3 členy. Předsedající navrhla, aby kontrolní výbor a finanční výbor pro volební 
období 2022 - 2026 pracoval v počtu tří členů, tak jak tomu bylo doposud. Dále se předsedající 
dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Žádný z přítomných zastupitelů se 
nevyjádřil. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje zřízení kontrolního výboru a finančního výboru 

pro volební období 2022 - 2026, oba výbory budou tříčlenné. 

Výsledek hlasování:    

Pro:  8 Ing. Václav Hrnčíř, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Jankůj, 

Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál, Bc. Martin Žák 

Proti:  0     

Zdrželi se:  0  

Usnesení č. 10/1/2022 bylo schváleno. 

b) volba předsedy finančního výboru 

Předsedající navrhla na post předsedy finančního výboru Ing. Petra Vokřála. Dotázala se ho, zda 
s nominací souhlasí. Ing. Petr Vokřál s nominací souhlasil. Dále se předsedající dotázala, zda má 
někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil. 
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje na funkci předsedy finančního výboru 

navrženého kandidáta Ing. Petra Vokřála. 

Výsledek hlasování:    

Pro:  8 Ing. Václav Hrnčíř, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Jankůj, 

Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál, Bc. Martin Žák 

Proti:  0     

Zdrželi se:  0  

Usnesení č. 11/1/2022 bylo schváleno. 
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c) volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající navrhla na post předsedy kontrolního výboru Ing. Pavla Jankůje. Dotázala se ho, zda 
s nominací souhlasí. Ing. Pavel Jankůj s nominací souhlasil. Dále se předsedající dotázala, zda má 
někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje na funkci předsedy kontrolního výboru 

navrženého kandidáta Ing. Pavla Jankůje. 

Výsledek hlasování:    

Pro:  8 Ing. Václav Hrnčíř, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Jankůj, 

Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál, Bc. Martin Žák 

Proti:  0     

Zdrželi se:  0  

Usnesení č. 12/1/2022 bylo schváleno. 

d) volba členů finančního výboru 

Předsedající navrhla na pozici členů finančního výboru Aleše Chrastila a Ing. Václava Hrnčíře. 
Dotázala se obou nominovaných, zda s nominací souhlasí. Oba souhlasili. Dále se předsedající 
dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Žádný z přítomných zastupitelů se 
nevyjádřil. Předsedající informovala, že hlasování bude probíhat o každém kandidátovi zvlášť a 
v pořadí, jak byli na jednotlivé posty navrženi. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje na funkci člena finančního výboru navrženého 

kandidáta Aleše Chrastila. 

Výsledek hlasování:    

Pro:  8 Ing. Václav Hrnčíř, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Jankůj, 

Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál, Bc. Martin Žák 

Proti:  0     

Zdrželi se:  0  

Usnesení č. 13/1/2022 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje na funkci člena finančního výboru navrženého 

kandidáta Ing. Václava Hrnčíře. 

Výsledek hlasování:    

Pro:  8 Ing. Václav Hrnčíř, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Jankůj, 

Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál, Bc. Martin Žák 

Proti:  0     

Zdrželi se:  0  

Usnesení č. 14/1/2022 bylo schváleno. 

d) volba členů kontrolního výboru 

Předsedající navrhla na pozici členů kontrolního výboru Mariana Březíka a Ing. Petra Krejčího. 
Dotázala se přítomného Mariana Březíka, zda s nominací souhlasí. Marian Březík vyjádřil svůj 
souhlas. Předsedající informovala, že Ing. Petr Krejčí je nemocen, ale s nominací souhlasí. Dále se 
předsedající dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Ing. Pavel Jankůj navrhl 
jako člena kontrolního výboru pana Bc. Martina Žáka. Předsedající informovala, že hlasování bude 
probíhat o každém kandidátovi zvlášť a v pořadí, jak byli na jednotlivé posty navrženi. 
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje na funkci člena kontrolního výboru navrženého 

kandidáta Mariana Březíka. 

Výsledek hlasování:    

Pro:  6 Ing. Václav Hrnčíř, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál 

Proti:  0     

Zdrželi se:  2 Ing. Pavel Jankůj, Bc. Martin Žák 

Usnesení č. 15/1/2022 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje na funkci člena kontrolního výboru navrženého 

kandidáta Ing. Petra Krejčího. 

Výsledek hlasování:    

Pro:  6 Ing. Václav Hrnčíř, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Petr Juránek, 

Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál 

Proti:  0     

Zdrželi se:  2 Ing. Pavel Jankůj, Bc. Martin Žák 

Usnesení č. 16/1/2022 bylo schváleno. 

Předsedající dále konstatovala, že o panu Bc. Martinu Žákovi se již nebude hlasovat, neboť byl 
naplněn počet členů výboru. 

BOD Č. 6 - ROZHODNUTÍ O ODMĚNÁCH ZA VÝKON FUNKCÍ NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ 

ZASTUPITELSTVA (§ 72 ODST. 2 ZÁKONA O OBCÍCH) 

Předsedající navrhla následující odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: 
- místostarosta ve výši 10.000,- Kč 

- člen zastupitelstva a člen výboru/komise, který není členem zastupitelstva ve výši 1.805,- Kč   

- předseda výboru ve výši 3.611,- Kč 

- člen výboru, který je členem zastupitelstva a předseda komise, který není členem 

zastupitelstva ve výši 3.010,- Kč 

s tím, že při souběhu funkcí se odměny nebudou sčítat. Dále se předsedající dotázala, zda má někdo 
jiný návrh. Další návrhy nebyly vzneseny. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví odměnu za výkon funkce: 

− místostarosty ve výši 10.000,- Kč měsíčně 

− člena zastupitelstva a člena výboru/komise, který není členem zastupitelstva ve výši 1.805,- Kč 

měsíčně 

− předsedy výboru ve výši 3.611,- Kč měsíčně 

− člena výboru, který je členem zastupitelstva a předsedy komise, který není členem 

zastupitelstva ve výši 3.010,- Kč měsíčně. 

Při souběhu funkcí se odměny nesčítají. 

Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce. V případě nastoupení náhradníka na 

uvolněný mandát, bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v 

obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, 

předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise), bude odměna náležet ode dne 

zvolení do této funkce.  
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Výsledek hlasování:    

Pro:  8 Ing. Václav Hrnčíř, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Jankůj, 

Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál, Bc. Martin Žák 

Proti:  0     

Zdrželi se:  0  

Usnesení č. 17/1/2022 bylo schváleno. 

BOD Č. 7 - STANOVENÍ TERMÍNU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-

KNÍNIČKY V ROCE 2022 

Předsedající navrhla termín zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky na den 
12.12.2022. Dále se předsedající dotázala, zda má někdo jiný návrh. Další návrhy nebyly vzneseny. 

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje termín dalšího zasedání ZMČ Brno – Kníničky 

12.prosince 2022. 

Výsledek hlasování:    

Pro:  8 Ing. Václav Hrnčíř, Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Jankůj, 

Ing. Petr Juránek, Miroslava Keprtová, Ing. Petr Vokřál, Bc. Martin Žák 

Proti:  0     

Zdrželi se:  0  

Usnesení č. 18/1/2022 bylo schváleno. 

BOD Č. 8 - DOTAZY, PŘIPOMÍNKY, PODNĚTY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA 

Předsedající pozvala přítomné na Kníničský advent, který se letos uskuteční dne 3.12.2022 ať už 

jako dobrovolníky nebo jen jako návštěvníky. 

Ing. Pavel Jankůj se s odkazem na složitou personální situaci na úřadu městské části dotázal na 

vypsání výběrového řízení na pozici tajemníka úřadu. Předsedající mu odpověděla, že městská část 

neporušuje žádný zákon tím, že pozici tajemníka nemá obsazenu, nicméně že výběrové řízení bude 

určitě vypsáno, nicméně nebude to tak rychle, předsedající nepotřebuje člověka, který bude málo 

pracovat. 

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

zastupitelstva v 17:59 hod. 

V Brně dne 31.10.2022 

 

…………………………………    …………………………………… ………………………………… 

Lenka Ištvanová v.r. Aleš Chrastil v.r.   Ing. Václav Hrnčíř 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) Listiny prokazující složení slibů členů zastupitelstva obce 

 

zapsal: Ing. Lukáš Bezděk 


