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zastupitelstvo 

 

 

Zápis 

z řádného zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky IX/2 konaného dne 

12.12.2022 od 17:30 hod. 

 

 

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. Současně byla informace o 
konání zasedání zveřejněna na „elektronické úřední desce“ (vyvěšená informace tvoří přílohu č. 1). 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (prezenční listina tvoří 
přílohu č. 2 tohoto zápisu) konstatovala, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 
všech členů zastupitelstva), není přítomen řádně omluvený Ing. Martin Pelánek, Ing. Petr Juránek 
a Ing. Václav Hrnčíř. 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. Dále 
upozornila členy Zastupitelstva na povinnost ohlásit případný střet zájmu v rámci projednávání 
daného bodu. 

BOD Č. 1 - URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE 

Předsedající navrhla zapisovatelem Miroslavu Keprtovou a jako ověřovatele zápisu pana Aleše 
Chrastila a Ing. Petra Vokřála. Dále se předsedající 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 Vokřála. 

 

Výsledek hlasování:    

Pro:  6 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Jankůj, Miroslava Keprtová, 

Ing. Petr Vokřál, Bc. Martin Žák 

Proti:  0     

Zdrželi se:  0  

 

Usnesení č. 1/2/2022 bylo schváleno. 

BOD Č. 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 dala hlasovat o návrhu usnesení. 
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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 19.09.2022 a 

24.10.2022 
5) Termíny zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky v roce 2023 

6) Aktualizace jednacího řádu 

7) Žádosti o dotace z rozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2023 

8) Návrh rozpočtu zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova 25, 

příspěvková organizace, na rok 2023 

9) Schválení střednědobého výhledu příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka, Brno, 

Ondrova 25, příspěvková organizace, na období 2024-2025 

10) Návrh rozpočtu městské části Brno-Kníničky na rok 2023 

11) Rozpočtová opatření 

12) Kontrola plnění úkolů a usnesení zastupitelstva 

13) Písemná zpráva starostky a místostarostů o podstatných jednáních a skutečnostech 

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

Kníničky 

15) Informace předsedů výborů a komisí 

16) Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva 

 

Výsledek hlasování:    

Pro:  6 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Jankůj, Miroslava Keprtová, 

Ing. Petr Vokřál, Bc. Martin Žák  

Proti:  0     

Zdrželi se:  0  

 

Usnesení č. 2/2/2022 bylo schváleno. 

BOD Č. 3 - NÁVRHY, PŘIPOMÍNKY A PODNĚTY OBČANŮ 

Předsedající se dotázala přítomných občanů, zda mají nějaký návrh, připomínku či podnět. Žádný 
z přítomných občanů se nevyjádřil. 

BOD Č. 4 - INFORMACE O OVĚŘENÍ ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ ZMČ BRNO-KNÍNIČKY 

KONANÉHO DNE 19.09.2022 A 24.10.2022 

Předsedající informovala zastupitele o tom, že zápisy byly řádně vyhotoveny, byly v zákonné lhůtě 
ověřeny a následně zveřejněny na stránkách městské části. Dále informovala, že k zápisům nebyly 
vzneseny žádné připomínky ze strany zastupitelů. 

Předsedající se přítomných dotázala, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či 
připomínky. Žádný z přítomných se nevyjádřil. 

BOD Č. 5 - TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY V 

ROCE 2023 

Předsedající představila bod, informovala zastupitele, že starosta svolává zasedání podle potřeby, 
nejméně však 1x za tři měsíce. Dále uvedla důvody, které ji vedly k návrhu jednotlivých termínů 
konání zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Kníničky v roce 2023. 

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či 
připomínky.  
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Bc. Martin Žák navrhl, aby se uskutečnilo ještě zasedání zastupitelstva v lednu, a to z toho 
důvodu, že kdyby bylo potřeba projednat nějaké věci z magistrátu nebo od občanů, pak budou 
čekat takřka čtvrt roku. Předsedající mu vysvětlila, že dříve se nikdy nekonalo únorové zasedání, 
bylo lednové a následně až březnové nebo dubnové. Navíc v lednovém termínu nebylo moc co 
projednávat, nicméně mu nabídla, že pokud má zájem, nemá problém s tím vypsat i termín 
zasedání v lednu. 

Ing. Petr Vokřál navrhl posunout termín únorového zasedání o 14 dní dříve. Předsedající ho 
upozornila, že termín koncem února je zvolen záměrně, neboť městská část získala dotaci na 
rekonstrukci kotelny ve školce a dříve, než do daného únorového zasedání nebudou schopni 
nachystat materiály ke schválení zakázky. 

Předsedající nabídla zastupitelům, že v případě nutnosti schválení důležitého materiálu, který 
nesnese odkladu, svolá v lednu mimořádné zasedání zastupitelstva. 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ 

Brno-Kníničky v roce 2023 v termínech:  

27. února 

24. dubna 

19. června 

18. září 
11. prosince 

 
Výsledek hlasování:    

Pro:  6 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Jankůj, Miroslava Keprtová, 

Ing. Petr Vokřál, Bc. Martin Žák 

Proti:  0     

Zdrželi se:  0  

 

Usnesení č. 3/2/2022 bylo schváleno. 

BOD Č. 6 - AKTUALIZACE JEDNACÍHO ŘÁDU 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová předala slovo Miroslavě Keprtové, která je 
předkladatelkou tohoto bodu. Ta vysvětlila důvody, které ji vedly k úpravě jednacího řádu. Dále 
uvedla, že většina úprav je pouze kosmetického charakteru. Dále požádala zastupitele o jejich 
vyjádření k upravenému jednacímu řádu. 

Ing. Pavel Jankůj vysvětlil, že je novým zastupitelem a požádal o představení zásadnějších úprav 
v jednacím řádu.  

Bc. Martin Žák se dotázal, proč tento právní dokument není signován právníkem úřadu. Dále 
uvedl, že když byl starostou, tak taková věc po něm byla vždy striktně vyžadována. Předsedající 
uvedla, že jednací řád nikdy nekontroloval právník úřadu, ten vždy kontroloval jen smlouvy. Bc. 
Martin Žák taktéž uvedl, že již v minulosti bylo poukazováno na chyby. Na to mu předsedající 
odpověděla, že veškeré chyby byly právníkem již opraveny. 

Miroslava Keprtová přečetla nejzásadnější úpravy jednacího řádu. Uvedla, že nejzásadnější 
změnou je vyškrtnutí bodu týkajícího se zasílání podkladů pro jednání zastupitelstva do schránky a 
dále věci týkající se tajemníka, jehož pozice v současné době není obsazena. Nicméně uvedla, že 
pokud by to někomu vadilo, vrátí body týkající se tajemníka do původního znění. 

Bc. Martin Žák uvedl, že nadále požaduje dostávat podklady pro jednání zastupitelstva v tištěné 
podobě. Dále požádal o navrácení bodů týkajících se tajemníka do původního znění a o kontrolu 
jednacího řádu právníkem.  
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Předsedající navrhla stažení bodu s tím, že na další zasedání bude jednací řád signován 
právníkem. Dále požádala o připomínky zastupitelů ještě před samotným jednáním zastupitelstva, 
aby je bylo možné zahrnout do konečné verze jednacího řádu.  

Předsedající dala hlasovat o stažení bodu a přesunutí na únorové jednání zastupitelstva. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje stažení bodu „Aktualizace jednacího řádu“ a 

jeho projednání na únorovém zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Kníničky.  

 
Výsledek hlasování:    

Pro:  6 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Jankůj, Miroslava Keprtová, 

Ing. Petr Vokřál, Bc. Martin Žák 

Proti:  0     

Zdrželi se:  0  

 

Usnesení č. 4/2/2022 bylo schváleno. 

BOD Č. 7 - ŽÁDOSTI O DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 

2023 

Předsedající představila bod, informovala přítomné zastupitele, že finanční výbor jednotlivé žádosti 
posoudil a následně upravil výše některých dotací. 

Předsedající a Miroslava Keprtová oznámily možný střet zájmů, neboť jsou samy žadatelem nebo 
členem některého spolku, který o dotaci žádá. Vzhledem k tomu, že projednávaná záležitost 
neznamená výhodu či škodu pro ně samotné nebo osobu blízkou, není důvod, aby se nezúčastnily 
hlasování. 

Ing. Pavel Jankůj požádal o zvýšení dotace pro spolek FC DOSTA BYSTRC – KNÍNIČKY alespoň 
na 20 tis. Kč. Žádost o zvýšení odůvodnil zvyšujícím se počtem Kníničských hráčů a zlepšujícími 
se výsledky. 

Předsedající mu vysvětlila, že k tomu přistupovali poměrově s tím, že v letošním roce je příspěvek 
zvýšen oproti loňskému roku z 8 tis. na 14 tis. Kč. Dále uvedla, že tomuto spolku pomáhá městská 
část i jiným způsobem.  

Ing. Petr Vokřál navrhl, že se nalezne i jiné řešení, jak tomuto spolku může městská část pomoci, 
což Ing. Pavel Jankůj přivítal.  

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

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu městské části 
ve stanovených výších uvedeným subjektům a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí dotace s níže uvedenými subjekty, v níže uvedených částkách a na účel stanovený v 
žádosti, a zároveň pověřuje starostku k podpisu těchto smluv. 

IČ Název Účel Částka 

68730268 
Asociace TOM ČR, TOM 409 Rokytná 

- Brno 

Nákup přístřešku a úhrada pronájmu 

tělocvičny 
25 000 Kč 
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44990260 Diecézní charita Brno 
Nákup menšího přenosného 

vysavače 
5 000 Kč 

60552280 
FC DOSTA BYSTRC - 

KNÍNIČKY,spolek 
Materiální vybavení mládeže 14 000 Kč 

  Keprtová Miroslava 
Příspěvek na kroje pro děti a úhrada 

pronájmu tělocvičny 
8 800 Kč 

22869336 Kníničská chasa, z. s. 

Částečná úhrada hudební produkce 

(Mladé hody, Ostatky, Kácení máje) 

a úhrada pronájmu tělocvičny 

30 000 Kč 

12698598  Lišková Zina 

Pokrytí části nákladů na materiál 

a nakupované služby pro dětský 

kroužek keramiky 

30 000 Kč 

26653486 

Občané za ochranu kvality bydlení v 

Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a 

Jinačovicích, z.s. 

Úhrada právních služeb 30 000 Kč 

22693343 "SOPKa, z.s." 
Částečná úhrada pronájmu táborové 

základny a dopravy na tábor 
18 000 Kč 

75013592 

Svaz tělesně postižených v České 

republice z. s. místní organizace Brno 

- Komín 

Náklady na dopravu členů na 

zájezdy 
2 000 Kč 

  CELKEM 162 800 Kč 

 

 
Výsledek hlasování:    

Pro:  6 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Jankůj, Miroslava Keprtová, 

Ing. Petr Vokřál, Bc. Martin Žák 

Proti:  0     

Zdrželi se:  0  

 

Usnesení č. 5/2/2022 bylo schváleno. 

BOD Č. 8 - NÁVRH ROZPOČTU ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA 

STUDÁNKA, BRNO, ONDROVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, NA ROK 2023 

Předsedající představila bod a informovala zastupitele o tom, že rozpočet nebyl projednán ve 
finančním výboru, neboť paní ředitelka v době projednávání neměla rozpočet hotový. Na příští rok 
se zvyšuje příspěvek z 500 tis. Kč na 600 tis. Kč. Navíc na Sněmu starostů požádali starostové 
vedení Brna o dorovnání finančních prostředků z důvodu zvýšení cen energií.  

Bc. Martin Žák upozornil, že příspěvek 500 tis. Kč se již 10 – 15 let nezvyšoval a vyjádřil obavu, 
zda bude zvýšený příspěvek dostačovat. Předsedající mu odpověděla, že je to vypočítáno tak, aby 
příspěvek dostačoval, navíc ho informovala, že větší investiční akce ve školce jsou hrazeny 
z rozpočtu městské části, což se bude týkat v příštím roce rekonstrukce kotelny a v případě, že 
bude potřeba dalších finančních prostředků, může během roku zastupitelstvo schválit navýšení 
rozpočtu, tak jako tomu bylo v loňském i letošním roce. 
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Předsedající se přítomných dotázala, zda mají k projednávanému bodu nějaké další dotazy či 
připomínky. Žádný z přítomných se nevyjádřil. 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 
 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje přiložený vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace 
Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova 25 na rok 2023 s objemem příjmů ve výši 6 602 tis. Kč a 
objemem výdajů ve výši 6 602 tis. Kč.  

 
Výsledek hlasování:    

Pro:  6 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Jankůj, Miroslava Keprtová, 

Ing. Petr Vokřál, Bc. Martin Žák 

Proti:  0     

Zdrželi se:  0  

 

Usnesení č. 6/2/2022 bylo schváleno. 

BOD Č. 9 - SCHVÁLENÍ STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 

MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDÁNKA, BRNO, ONDROVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, NA 

OBDOBÍ 2024-2025 

Předsedající představila bod a vysvětlila, že se jedná o zákonnou povinnost, kterou musí 
každoročně mateřská škola splnit. U tohoto bodu opětovně uvedla, že střednědobý výhled nebyl 
projednán ve finančním výboru, neboť paní ředitelka v době projednávání neměla materiál hotový. 

Předsedající se přítomných dotázala, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či 
připomínky. Žádný z přítomných se nevyjádřil. 

Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky schvaluje přiložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu 
příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova 25 na období 2024–2025.  

 
Výsledek hlasování:    

Pro:  6 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Jankůj, Miroslava Keprtová, 

Ing. Petr Vokřál, Bc. Martin Žák 

Proti:  0     

Zdrželi se:  0  

 

Usnesení č. 7/2/2022 bylo schváleno. 

BOD Č. 10 - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2023 

Předsedající představila bod a informovala zastupitele o tom, že rozpočet byl řádně projednán ve 
finančním výboru. Do rozpočtu již byly zahrnuty dotace, které městská část získala na rekonstrukci 
kotelny ve školce, rekonstrukci kontejnerového stání a pořádání kulturních akcí. Změna oproti 
vyvěšenému rozpočtu je zahrnutí sociálního fondu do rozpočtu s tím, že magistrát po vyvěšení 
rozpočtu informoval městskou část o tom, že má městská část řešit financování sociálního fondu 
rozpočtovým opatřením. 

Předsedající se přítomných dotázala, zda mají k projednávanému bodu nějaké dotazy či 
připomínky. Žádný z přítomných se nevyjádřil. 
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Předsedající dala hlasovat o předloženém usnesení. 

 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvaluje s níže uvedenými úpravami přiložený 
schodkový rozpočet městské části Brno-Kníničky na rok 2023 s objemem příjmů ve výši 20 317 tis. 
Kč a objemem výdajů ve výši 22 514 tis. Kč, krytý prostředky naspořenými z minulých let ve výši 
2 197 tis. Kč, včetně jmenovitého seznamu kapitálových výdajů a tvorby a použití peněžních fondů. 

Úpravy návrhu rozpočtu na straně příjmů i výdajů u paragrafu 6330 Převody vlastním fondům v 
rozpočtech územní úrovně, které nemají vliv na celkové saldo: 

PŘÍJMY 

Položka 4134 Převody z rozpočtových účtů   -190 000 Kč 
Položka 4139 Ostatní převody z vlastních fondů   -190 000 Kč 
VÝDAJE 

Položka 5342 Základní příděl fondu    -190 000 Kč  
Položka 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům -190 000 Kč 

Výsledek hlasování:    

Pro:  6 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Jankůj, Miroslava Keprtová, 

Ing. Petr Vokřál, Bc. Martin Žák 

Proti:  0     

Zdrželi se:  0  

 

Usnesení č. 8/2/2022 bylo schváleno. 

BOD Č. 11 - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 

Předsedající představila bod a dotázala se 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. 09-11/2022.  

 
Výsledek hlasování:    

Pro:  6 Aleš Chrastil, Lenka Ištvanová, Ing. Pavel Jankůj, Miroslava Keprtová, 

Ing. Petr Vokřál, Bc. Martin Žák 

Proti:  0     

Zdrželi se:  0  

 

Usnesení č. 9/2/2022 bylo schváleno. 

BOD Č. 12 - KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA 

Předsedající informovala zastupitele o tom, že na minulém zasedání nebyl zadán žádný úkol a 
všechna přijatá usnesení byla vypořádána. 

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

připomínky. Žádný z přítomných se nevyjádřil. 
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BOD Č. 13 - PÍSEMNÁ ZPRÁVA STAROSTKY A MÍSTOSTAROSTŮ O PODSTATNÝCH 

JEDNÁNÍCH A SKUTEČNOSTECH 

Předsedající informovala, že veškeré informace o jednáních starosty a místostarostů byly součástí 
podkladů pro jednání zastupitelstva. Předsedající se dotázala, zda má někdo ze zastupitelů dotaz 
ke konkrétnímu jednání. 

Bc. Martin Žák se dotázal, v jakém stavu je dokumentace k parku U Lva a zda tuto dokumentaci 
může dostat. Předsedající mu odpověděla, že projektová dokumentace je hotová a vycházela z 
ideové studie schválené minulým zastupitelstvem. Nyní se budou vyřizovat vyjádření s tím, že 
projektant by měl projektovou dokumentaci odevzdat do 31.1.2023. Dále se ho dotázala, v jaké 
formě si dokumentaci žádá. Bc. Martin Žák požádal alespoň o znovu zaslání zpracované ideové 
studie. 

Bc. Martin Žák se dotázal, jakým způsobem bude probíhat oprava děr na chodníku kolem řeky, 
když 15.12. ukončují obalovny provoz. Lenka Ištvanová mu odpověděla, že opravu má přislíbenou 
pracovníky společnosti Brněnské komunikace a.s. do konce roku, s tím, že jakou technologii zvolí 
je na pracovnících Brněnských komunikací. 

Bc. Martin Žák se dále dotázal, co je myšleno zklidněním ulice Rekreační. Předsedající mu 
odpověděla, že se nejedná o zásadní věci, nicméně bude řádně a výrazně označena obytná zóna, 
bude zvětšen a rozšířen zpomalovací práh a bude doplněno dopravní značení. 

Bc. Martin žák dále požádal o zařízení oprav asfaltu na ulici Rekreační. Předsedající ho 
informovala, že v současné době jsou největší díry již zaplátovány a v příštím roce je ulice 
Rekreační zařazena do plánu oprav a měla by na ní být zrekonstruován asfaltový povrch. 

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

připomínky. Žádný z přítomných se nevyjádřil. 

BOD Č. 14 - PÍSEMNÁ INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH ŘÍZENÍCH PRO STAVBY A 

PROBÍHAJÍCÍCH STAVBÁCH V KAT. ÚZEMÍ KNÍNIČKY 

Předsedající představila bod a dotázala se zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu nějaké 
dotazy či připomínky. Žádný z přítomných zastupitelů se nevyjádřil. 

BOD Č. 15 - INFORMACE PŘEDSEDŮ VÝBORŮ A KOMISÍ 

Předsedající paní starostka Lenka Ištvanová předala bod panu Ing. Pavlu Jankůjovi, jako 
předsedovi kontrolního výboru. Ten informoval o tom, že první schůze kontrolního výboru bude 
19.12.2022, kde si členové vymezí, jakým způsobem bude kontrolní výbor pracovat a co vše bude 
kontrolovat.  

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají nějaké dotazy či připomínky. Žádný z přítomných 
zastupitelů se nevyjádřil. 

BOD Č. 16 - DOTAZY, PŘIPOMÍNKY, PODNĚTY ČLENŮ ZASTUPITELSTVA 

Předsedající se dotázala přítomných zastupitelů, zda má někdo dotaz, připomínku či podnět. 

Miroslava Keprtová se dotázala, zda chce být Bc. Martin Žák nadále členem Redakční rady 
Kníničského zpravodaje. Bc. Martin Žák odpověděl, že ano. 

Bc. Martin Žák požádal v kontextu plánované výstavby penzionu vedle parku U Lva o seznam 
penzionů v rámci městské části, ze kterých mají být vybírány ubytovací poplatky a informaci o výši 
vybraných ubytovacích poplatcích za poslední 2, 3, 4, 5 let.  

Bc. Martin Žák dále požádal o parkování dodávky městské části mimo školní hřiště. Předsedající 
mu odpověděla, že je to z toho důvodu, aby zbytečně nezabírala parkovací stání a zároveň je to 
praktické při nakládání a vykládání věcí na údržbu. Bc. Martin Žák ji informoval, že si mu stěžují 
děti, že mají strach při hraní her z poškození automobilu. 
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Bc. Martin Žák požádal o opravu poškozené dodávky, neboť je to již rok, co byla poničena. 
Předsedající mu odpověděla, že podle jejího názoru je to zbytečné, neboť od tohoto poškození 
došlo údržbáři k dalším oděrkám a celkové poškození je drobného charakteru a nebrání užívání 
automobilu. 

Bc. Martin Žák požádal o likvidaci hromady hlíny, která je umístěna vedle nářaďovny u tělocvičny. 
Předsedající mu odpověděla, že tato hromada zde zůstane, neboť se jedná o ornici s kompostem, 
která je používána do květináčů a do záhonů. 

Bc. Martin Žák požádal o navrácení plotu mezi nářaďovnou a původním oplocení hřiště. Opět 
upozornil na stížnosti dětí, kterým lítají balóny na silnici. 

Bc. Martin Žák požádal o odstranění suti na ulici K Lesu. Předsedající mu odpověděla, že již 
upozornila majitele s tím, že jí přislíbily odstranění. Pokusí se je opětovně kontaktovat, aby si svou 
černou skládku odklidili. Bc. Martin Žák požádal, aby tuto skládku odklidili údržbáři. 

Bc. Martin Žák požádal o informaci, kolik zaměstnanců je současné době zaměstnáváno úřadem 
MČ Brno-Kníničky, kolik zaměstnanců je schváleno, jaké jsou úvazky včetně dohodářů. 

Bc. Martin Žák se dotázal, zda máme nějakého údržbáře, zda je zajištěna zimní údržba a jak často 
je uklízena tělocvična. Předsedající mu odpověděla, že v současné době máme na dohodu 
jednoho údržbáře a od nového roku budou opětovně 2 údržbáři na plný úvazek, zimní údržba je 
zajištěna a tělocvična je uklízena obden.  

Ing. Pavel Jankůj požádal o informace k případným připravovaným investičním záměrům s tím, že 
by rád pomohl s jejich prosazením na městě. 

Předsedající se dotázala zastupitelů, zda mají k projednávanému bodu ještě nějaké dotazy či 
připomínky. Žádný z přítomných zastupitelů se již nevyjádřil. 

Předsedající pozvala přítomné na tradiční akci Babinec konanou dne 22.12.2022 a Vítání nového 

roku dne 31.12.2022. 

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

zastupitelstva v 19:00 hod. 

Další řádné zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky se bude konat dne 27.02.2022. 
 
 

V Brně dne 13.12.2022 

 

 

 

 

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

Lenka Ištvanová  Aleš Chrastil Ing. Petr Vokřál 

starostka  ověřovatel zápisu  ověřovatel zápisu 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích  

2) Prezenční listina 

3) Rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Studánka na rok 2023 

4) Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Studánka na období 2024-2025 

5) Rozpočet městské části Brno-Kníničky na rok 2023 

 

zapsala: Miroslava Keprtová 


