Zápis
z 22. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. září 2015
v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno
Zahájení:

8:00 hodin

Přítomni:

Ing. Pavel Tyralík
Mgr. Filip Leder
Bc. Igor Fučík
Bc. Petr Machálek
Ing. Karel Doležal
Josef Červenka
Mgr. Marek Šlapal

Omluven:
Přítomna:

Ing. Lenka Uvarová - tajemnice ÚMČ Brno-Žabovřesky
JUDr. Jitka Jirmanová - vedoucí právník úřadu

P r o g r a m:
2. Odbor majetkový a bytový
2.1 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v domě Voroněžská 18, Brno,
po přechodu nájmu bytu
2.2 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 19 ve střešní nástavbě domu Gabriely Preissové 1,
Brno
2.3 Přechod nájmu bytu č. 4 v domě Poznaňská 22, Brno
2.4 Ukončení nájmu bytu č. 32 v domě Voroněžská 2, Brno, dohodou
2.5 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k Pod Kaštany 5, byt č. 1,
Brno a Pod Kaštany 5, byt č. 20, Brno
2.6 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k Kounicova 85, byt č. 14,
Brno, Milénova 4, byt č. 11, Brno a Kounicova 42, byt č. 4, Brno - odvolání
2.7 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům
Kounicova 81, byt č. 18, Brno a Hlaváčova 50, byt č. 28, Brno
2.8 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Eliášova 39,
byt č. 2, Brno, Svitavská 15, byt č. 2, Brno, a Za školou 9, byt č. 13, Brno
2.9 Pronájem obecního bytu č. 10 v domě Gabriely Preissové 1, Brno, vel. 2+1
2.10 Pronájem obecního bytu č. 35 v domě Vychodilova 12, Brno, vel. 1+0
2.11 Pronájem obecního bytu č. 4 v domě Mozolky 55, Brno, vel. 3+1
2.12 Zveřejnění nabídky uvolněného bytu č. 12 v domě Pod Kaštany 16, Brno, s dluhem
2.13 Zveřejnění nabídky uvolněného bytu č. 8 v domě Záhřebská 10, Brno, s dluhem
2.14 Zveřejnění nabídky uvolněného bytu č. 1 v domě Mozolky 53, Brno, s dluhem
2.15 Žádost o snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru - ordinace dětského lékaře
v objektu Radnice - Mediclinic, a.s.
2.16 Žádost o prominutí nájemného za pronájem parkovacích stání na ul. Minská 36 dvorní trakt
2.17 Žádost o snížení nájemného za pronájem prostoru č. 513 v domě na ul. Minská 32, č. p. 197,
Brno
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2.18 Žádost o snížení nájemného za pronájem prostoru č. 601 v domě na ul. Minská 36, č. p. 3172,
Brno
2.19 Výměna oken v nebytovém prostoru č. 523, Pod Kaštany 12, Brno
2.20 Nabytí pozemků p. č. 2115/3, 2117, 2120/1, 2123, 6258, 6259/1, 6259/2, vše k. ú. Žabovřesky
2.21 Využití předkupního práva k objektům na pozemcích statutárního města Brna v k. ú.
Žabovřesky - lokalita Žabovřeské louky
2.22 Prodej pozemku p. č. 4906/5, k. ú. Žabovřesky
2.23 Pronájem části pozemku p. č. 3845, k. ú. Žabovřesky
2.24 Zřízení služebnosti k pozemkům v k. ú. Žabovřesky v rámci stavby Silnice I/42 Brno,
VMO Žabovřeská I
3. Odbor finanční
3.1 Rozpočtové opatření č. 16/2015
3.2 Rozpočtové opatření č. 17/2015
3.3 Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích
4. Odbor sociální péče a školství
4.1 Účast Základní školy Brno, nám. Svornosti 7 v rámci projektu „Angličtina na Svornosti“
4.2 Účast Základní školy Brno, Sirotkova 36 v rámci projektu „Lépe rozumíme“
4.3 Účast Základní školy Brno, Sirotkova 36 v rámci projektu „Praktické činnosti“
4.4 Záměr obce vypůjčit nemovitý majetek – Mateřská škola Brno, Fanderlíkova 9a
4.5 Záměr obce vypůjčit nemovitý majetek – Mateřská škola Beruška, Brno, Plovdivská 6
4.6 Záměr obce vypůjčit nemovitý majetek – Mateřská škola Brno, Gabriely Preissové 8
4.7 Záměr obce vypůjčit nemovitý majetek – Mateřská škola Brno, Žižkova 57
4.8 Záměr obce vypůjčit nemovitý majetek – Školní jídelna Brno, Jana Babáka 1
4.9 Spádové oblasti základních škol
4.10 Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení
5. Odbor všeobecný
5.1 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území
statutárního města Brna
5.2 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu
na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve
znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, včetně příloh této vyhlášky
5.3 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 6/2010, k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje
žebrání, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2010, včetně přílohy
této vyhlášky
5.4 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb
psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, včetně příloh této vyhlášky
6. Odbor kultury
6.1 Žádost o poskytnutí slevy z pronájmu sálu v KD Rubín – Svaz důchodců ČR – místní
organizace Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno
6.2 Žádost o zapůjčení vývěsných propagačních ploch městské části Brno-Žabovřesky a
žádost o slevu z pronájmu v KD Rubín
7. Odbor pečovatelské služby
7.1 Zakoupení automobilu pro Odbor pečovatelské služby
7.2 Prodej automobilu z Odboru pečovatelské služby
8. Program VI. ZMČ BŽ
9. Různé
Hlasování o programu:

6 :0:0

schváleno
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2. Odbor majetkový a bytový
2.1 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 9 v domě Voroněžská 18, Brno,
po přechodu nájmu bytu
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v domě
Voroněžská 18, Brno, vel. 3+1, na dobu určitou 2 roky s výší nájmu 90,- Kč/m2/měsíc.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.2 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 19 ve střešní nástavbě domu Gabriely Preissové 1,
Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje prodloužení nájemní smlouvy u obecního bytu
č. 19 ve střešní nástavbě domu Gabriely Preissové 1, postaveného dle Programu podpory výstavby
nájemních bytů a technické infrastruktury. Nájemní smlouva bude prodloužena dodatkem č. 4 na
dobu určitou 2 roky do 31. 10. 2017, bez podmínky podpisu notářského zápisu s exekuční
doložkou.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.3 Přechod nájmu bytu č. 4 v domě Poznaňská 22, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky
bere na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 2279 obč. zák. pro přechod nájmu bytu č. 4 v
domě Poznaňská 22, vel. 1+1, Brno, z nájemce, který dne 20. 6. 2015 zemřel, na družku
souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 4 v domě Poznaňská 22, Brno, na tuto osobu a
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4, Poznaňská 22, Brno. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou 18 měsíců do 20. 12. 2016.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.4 Ukončení nájmu bytu č. 32 v domě Voroněžská 2, Brno, dohodou
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje ukončení nájmu bytu č. 32 v domě Voroněžská č.
p. 2546, č. or. 2, Brno, o velikosti 1+1 dohodou ke dni 07. 09. 2015.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

3

2.5 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům
Pod Kaštany 5, byt č. 1, Brno a Pod Kaštany 5, byt č. 20, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje v souladu s ust. § 1895 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodu o postoupení práv
a povinností z nájemních smluv k bytům Pod Kaštany 5, byt č. 1, vel. 2+1, Brno, a Pod Kaštany 5,
byt č. 20, vel. 1+1, Brno. Účinnost Dohody o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy
k bytu dle ust. § 1895 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je podmíněna souhlasem všech
vlastníků bytů jednotlivých postupitelů.
schvaluje Dohodu o ukončení nájmu bytu č. 1, Pod Kaštany 5, Brno, a Dohodu o ukončení nájmu
bytu č. 20, Pod Kaštany 5, Brno, které jsou podmínkou pro uzavření nové nájemní smlouvy
v souladu s ust. § 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dohody o ukončení nájmu
bytu a následné uzavření nových nájemních smluv k bytům dle ust. § 1895 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, musí být uskutečněno do tří měsíců ode dne, kdy dohody nabyly účinnosti, jinak
souhlas vlastníka bytu pozbyde platnosti.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.6 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Kounicova 85,
byt č. 14, Brno, Milénova 4, byt č. 11, Brno a Kounicova 42, byt č. 4, Brno - odvolání
Rada městské části Brno-Žabovřesky trvá na svém usnesení z 18. zasedání Rady městské části
Brno-Žabovřesky, ze dne 20.7.2015, bod. 2.8, kdy neschválila v souladu s ust. § 1895 zák.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodu o postoupení práv a povinností z nájemních smluv
k bytům Kounicova 85, byt č. 14, vel. 2+1, Brno, Milénova 4, byt č. 11, vel. 3+1, Brno a Kounicova
42, byt č. 4, vel. 3+1, Brno.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.7 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům
Kounicova 81, byt č. 18, Brno a Hlaváčova 50, byt č. 28, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky neschvaluje v souladu s ust. § 1895 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, dohodu o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Kounicova
81, byt č. 18, vel. 2+1, Brno a Hlaváčova 50, byt č. 28, vel. 3+1, Brno.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.8 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Eliášova 39,
byt č. 2, Brno, Svitavská 15, byt č. 2, Brno, a Za Školou 9, byt č. 13, Brno
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Rada městské části Brno-Žabovřesky neschvaluje v souladu s ust. § 1895 zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, dohodu o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Eliášova 39,
byt č. 2, vel. 4+1, Brno, Svitavská 15, byt č. 2, vel. 2+1, Brno, a Za Školou 9, byt č. 13, vel. 2+1,
Brno.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.9 Pronájem obecního bytu č. 10 v domě Gabriely Preissové 1, Brno, vel. 2+1
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje pronájem obecního bytu č. 10 v domě Gabriely
Preissové 1, Brno, vel. 2+1, Brno, za podmínky vrácení stávajícího obecního bytu č. 18, Gabriely
Preissové 3, Brno. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90,Kč/m2/měsíc a zajištěna notářským zápisem s exekuční doložkou. Veškeré poplatky spojené s
provedením notářského zápisu uhradí nájemce. Nájemce zaplatí pronajímateli před podpisem
nájemní smlouvy peněžitou jistotu ve výši pětinásobku sjednaného měsíčního nájemného. V
případě neuzavření nájemní smlouvy na byt bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.10 Pronájem obecního bytu č. 35 v domě Vychodilova 12, Brno, vel. 1+0
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje pronájem obecního bytu č. 35 v domě Vychodilova
12, vel. 1+0, Brno. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši
90,- Kč/m2/měsíc a zajištěna notářským zápisem s exekuční doložkou. Veškeré poplatky spojené s
provedením notářského zápisu uhradí nájemce. Nájemce zaplatí pronajímateli před podpisem
nájemní smlouvy peněžitou jistotu ve výši pětinásobku sjednaného měsíčního nájemného. V
případě neuzavření nájemní smlouvy na byt bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.11 Pronájem obecního bytu č. 4 v domě Mozolky 55, Brno, vel. 3+1
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje pronájem obecního bytu č. 4 v domě Mozolky 55,
vel. 3+1, Brno. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90,Kč/m2/měsíc a zajištěna notářským zápisem s exekuční doložkou. Veškeré poplatky spojené s
provedením notářského zápisu uhradí nájemce. Nájemce zaplatí pronajímateli před podpisem
nájemní smlouvy peněžitou jistotu ve výši pětinásobku sjednaného měsíčního nájemného. V
případě neuzavření nájemní smlouvy na byt bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem.
5

Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.12 Zveřejnění nabídky uvolněného bytu č. 12 v domě Pod Kaštany 16, Brno, s dluhem
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje, zveřejnění záměru pronájmu volného bytu č. 12
v domě Pod Kaštany 16, Brno, vel. 1+1, k pronájmu zájemci z řad evidovaných žadatelů o
pronájem bytu s podmínkou postoupení pohledávky za úplatu, kterou má statutární město Brno,
městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno, vůči původnímu nájemci bytu na dluhu na nájmu
a zálohách na služby, dluhu na bezdůvodném obohacení jakožto obvyklé nájemné a zálohách na
služby a úrocích a poplatcích z prodlení ke dni vyklizení k bytu č. 12 v domě Pod Kaštany 16, Brno,
na nového nájemce bytu. Pohledávka ke dni 30. 6. 2015 činí 77.656,- Kč a dále s podmínkou
převzetí dluhu za vyklizení bytu č. 12 v domě Pod Kaštany 16, Brno ve výši 11.543,- Kč, spolu
celková výše dluhu činí 89.199,- Kč. S vybraným nájemcem bude sepsána písemná smlouva o
postoupení pohledávky za úplatu dle ust. § 1879 obč. zák. a nájemce postoupenou pohledávku
uhradí před podpisem nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, bez
povinnosti složení peněžní jistoty, s ujednaným nájemným ve výši 70 Kč/m2/měsíc po dobu prvních
tří let. Po uplynutí této doby se sjednává výše nájmu 90 Kč/m2/měsíc, nedojde-li k jiné dohodě.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.13 Zveřejnění nabídky uvolněného bytu č. 8 v domě Záhřebská 10, Brno, s dluhem
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje, zveřejnění záměru pronájmu volného bytu č. 8 v
domě Záhřebská 10, Brno, vel. 3+1, k pronájmu zájemci z řad evidovaných žadatelů o pronájem
bytu s podmínkou postoupení pohledávky za úplatu, kterou má statutární město Brno, městská část
Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno, vůči původnímu nájemci bytu na dluhu na nájmu a zálohách na
služby, dluhu na bezdůvodném obohacení jakožto obvyklé nájemné a zálohách na služby a úrocích
a poplatcích z prodlení ke dni vyklizení k bytu č. 8 v domě Záhřebská 10, Brno, na nového nájemce
bytu. Pohledávka ke dni 22. 4. 2015 činí 38.845,- Kč a dále s podmínkou převzetí dluhu za
vyklizení bytu č. 8 v domě Záhřebská 10, Brno ve výši 25.749,- Kč, spolu celková výše dluhu činí
64.594,- Kč. S vybraným nájemcem bude sepsána písemná smlouva o postoupení pohledávky za
úplatu dle ust. § 1879 obč. zák. a nájemce postoupenou pohledávku uhradí před podpisem nájemní
smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, bez povinnosti složení peněžní
jistoty, s nájemným ve výši 90,- Kč/m2/měsíc.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.14 Zveřejnění nabídky uvolněného bytu č. 1 v domě Mozolky 53, Brno, s dluhem
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje, zveřejnění záměru pronájmu volného bytu č. 1
v domě Mozolky 53, Brno, vel. 2+1, k pronájmu zájemci z řad evidovaných žadatelů o pronájem
bytu s podmínkou postoupení pohledávky, kterou má statutární město Brno, městská část
Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno, vůči původnímu nájemci bytu na dluhu na nájmu a zálohách na
služby a dluhu na bezdůvodném obohacení jakožto obvyklé nájemné a zálohách na služby ke dni
vyklizení k bytu č. 1 v domě Mozolky 53, Brno, na nového nájemce bytu. Pohledávka ke dni
15. 7. 2015 činí 190.158,- Kč a dále s podmínkou převzetí dluhu za vyklizení bytu č. 1 v domě
Mozolky 53, Brno ve výši 9.559,- Kč, spolu celková výše dluhu činí 199.717,- Kč. S vybraným
6

nájemcem bude sepsána písemná smlouva o postoupení pohledávky dle ust. § 1879 obč. zák. a
nájemce postoupenou pohledávku uhradí před podpisem nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou, bez povinnosti složení peněžní jistoty, s ujednaným nájemným ve výši
70 Kč/m2/měsíc po dobu prvních pěti let. Po uplynutí této doby se sjednává výše nájmu 90
Kč/m2/měsíc, nedojde-li k jiné dohodě.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.15 Žádost o snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru - ordinace dětského
lékaře v objektu Radnice – Mediclinic, a.s.
Rada městské části Brno-Žabovřesky neschvaluje snížení nájemného za pronájem nebytového
prostoru – ordinace dětského lékaře v objektu Radnice MČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00
Brno, nájemci spol. Mediclinic, a.s., Minská 84/97, 616 00 Brno, v důsledku provádění stavebních
prací na rekonstrukci ulic Minská a Horova.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.16 Žádost o prominutí nájemného za pronájem parkovacích stání na ul. Minská 36 dvorní trakt
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje snížení nájemného za pronájem částí pozemku p. č. 2510/1, k. ú. Žabovřesky - parkovací
stání, situovaného ve dvorním traktu objektu Minská 3172/36, Brno, na částku ve výši 1 Kč/měsíc
za parkovací stání, za období od 01. 08. 2015 do 30. 06. 2016, z důvodu znepřístupnění vjezdu do
dvorního traktu objektu Minská 3172/36, Brno, v důsledku stavebních prací na rekonstrukci ulic
Minská a Horova.
schvaluje snížení nájemného za pronájem pozemků pod garážemi p. č. 2510/2, 2510/4 a částí
pozemku p. č. 2510/1, k. ú. Žabovřesky, situovaných ve dvorním traktu objektu Minská 3172/36,
Brno, na částku ve výši 1 Kč/měsíc za pozemek, za období od 01. 08. 2015 do 30. 06. 2016,
z důvodu znepřístupnění vjezdu do dvorního traktu objektu Minská 3172/36, Brno, v důsledku
stavebních prací na rekonstrukci ulic Minská a Horova.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.17 Žádost o snížení nájemného za pronájem prostoru č. 513 v domě na ul. Minská 32, č.
p. 197, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje snížení nájemného za pronájem prostoru č. 513
v domě na ul. Minská 32, č. p. 197, Brno, ve výši 50 % ze základního nájemného za 36,71 m2 za
období od 01. 08. 2015 do 30. 06. 2016. Sleva je poskytnuta z důvodů komplikací spojených
s provozem prostoru č. 513 v důsledku stavebních prací na rekonstrukci ulic Minská a Horova.
Finanční vyrovnání bude provedeno prostřednictvím správce bytového fondu BYTASEN, spol.
s r.o.
7

Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.18 Žádost o snížení nájemného za pronájem prostoru č. 601 v domě na ul. Minská 36,
č. p. 3172, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje snížení nájemného za pronájem prostoru č. 601
v domě na ul. Minská 36, č. p. 3172, Brno, nájemci VALMONT CR, spol. s r.o., IČ: 607 29 449,
ve výši 50 % ze základního nájemného za 29,80 m2 za období od 01. 08. 2015 do 30. 06. 2016.
Sleva je poskytnuta z důvodů komplikací spojených s provozem prostoru č. 601 v důsledku
stavebních prací na rekonstrukci ulic Minská a Horova. Finanční vyrovnání bude provedeno
prostřednictvím správce bytového fondu BYTASEN, spol. s r.o.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.19 Výměna oken v nebytovém prostoru č. 523, Pod Kaštany 12, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje výměnu stávajících dřevěných oken za okna
plastová v nebytovém prostoru č. 523, Pod Kaštany 12, Brno, na finanční náklad pronajímatele
nebytového prostoru Statutárního města Brna, městské části Brno-Žabovřesky, bez finanční
spoluúčasti nájemce nebytového prostoru a bez poskytnutí následné slevy z nájmu po dobu trvání
realizace výměny oken.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.20 Nabytí pozemků p.č. 2115/3, 2117, 2120/1, 2123/1,4,5, 6258/1,2, 6259/1, 6259/2,
vše k.ú. Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala nabytí pozemků p.č. 2115/3, 2117, 2120/1, 2123/1,4,5, 6258/1,2, 6259/1, 6259/2, vše
k.ú. Žabovřesky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví statutárního města Brna, z důvodu
hospodárnosti dle zák.č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, v platném znění a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky schválit.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.21 Využití předkupního práva k objektům na pozemcích statutárního města Brna
v k.ú. Žabovřesky – lokalita Žabovřeské louky
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Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala využití předkupního práva statutárního města Brna, ke koupi staveb pro rodinnou
rekreaci situovaných na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřených do správy
městské části Brno-Žabovřesky, p.č. 4933, 4936, 4949, 4960/2 a 4963, vše k.ú. Žabovřesky a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky neschválit.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.22 Prodej pozemku p.č. 4906/5, k.ú. Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala prodej pozemku p.č. 4906/5 – zahrada o výměře 90 m2, k.ú. Žabovřesky, z úrovně
statutárního města Brna a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky neschválit.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.23 Pronájem části pozemku p.č. 3845, k.ú. Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky neschvaluje pronájem části (15 m2) pozemku p.č. 3845 zahrada o celkové výměře 463 m2, k.ú. Žabovřesky.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.24 Zřízení služebnosti k pozemkům v k.ú. Žabovřesky v rámci stavby Silnice I/42
Brno, VMO Žabovřeská I
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje zřízení služebnosti na pozemcích ve vlastnictví
statutárního města Brna, svěřených do správy městské části Brno-Žabovřesky, p.č. 4/3, 7/3, 7/4, 8/1,
8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/15, 8/16, 9/1, vše k.ú. Žabovřesky, z důvodu přeložky plynárenského zařízení
C501 Plynovod PE 225 NTL – přeložka – Žabovřeská – Bráfova, v rámci stavby Silnice I/42 Brno,
VMO Žabovřeská I, ve prospěch spol. RWE GasNet, s.r.o., z úrovně statutárního města Brna.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

3. Odbor finanční
3.1 Rozpočtové opatření č. 16/2015
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Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje úpravu rozpočtu č. 16/2015:
- úprava rozpočtu bez vlivu na celkové příjmy a výdaje
úprava §2212, §3412, §4351 a §6171
Hlasování:

6:0:0

schváleno

3.2 Rozpočtové opatření č. 17/2015
Rada městské části Brno-Žabovřesky projednala úpravu rozpočtu č. 17/2015:
- zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 2.165 tis. Kč:
+ 607 tis. Kč – daň z příjmů právnických osob za obec za rok 2014
+ 35 tis. Kč – dar na pořízení defibrilátoru
+ 168 tis. Kč – příjmy z provozu pečovatelské služby
- 583 tis. Kč – úprava převodu z fondu hospodářské činnosti (VHČ)
+ 1.938 tis. Kč – zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2014
- úprava rozpočtu bez vlivu na celkové příjmy a výdaje
úprava §2212 a §3745
a doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky schválit.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

3.3 Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010 o místních
poplatcích
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala návrh novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010, o
místních poplatcích a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky doporučit Zastupitelstvu města Brna
schválit návrh novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010, o místních
poplatcích a schválit změnu v příloze č. 3, str. 47 – 50, týkající se městské části Brno-Žabovřesky.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

4. Odbor sociální péče a školství
4.1 Účast Základní školy Brno, nám. Svornosti 7 v rámci projektu „Angličtina na Svornosti“
Rada městské části Brno-Žabovřesky uděluje souhlas se zapojením Základní školy Brno, nám.
Svornosti 7 do výzvy 56 vypsané v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost s názvem „Angličtina na Svornosti“ hrazeného z prostředků EU bez finanční
účasti Statutárního města Brna městské části Brno-Žabovřesky a Základní školy Brno, nám.
Svornosti 7.
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Hlasování:

6:0:0

schváleno

4.2 Účast Základní školy Brno, Sirotkova 36 v rámci projektu „Lépe rozumíme“
Rada městské části Brno-Žabovřesky uděluje souhlas se zapojením Základní školy Brno, Sirotkova
36 do výzvy 56 vypsané v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
s názvem „Lépe rozumíme“ hrazeného z prostředků EU bez finanční účasti Statutárního města Brna
městské části Brno-Žabovřesky a Základní školy Brno, Sirotkova 36.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

4.3 Účast Základní školy Brno, Sirotkova 36 v rámci projektu „Praktické činnosti“
Rada městské části Brno-Žabovřesky uděluje souhlas se zapojením Základní školy Brno, Sirotkova
36 do výzvy 57 vypsané v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
s názvem „Praktické činnosti“ hrazeného z prostředků EU bez finanční účasti Statutárního města
Brna městské části Brno-Žabovřesky a Základní školy Brno, Sirotkova 36.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

4.4 Záměr obce vypůjčit nemovitý majetek – Mateřská škola Brno, Fanderlíkova 9a
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje zveřejnění záměru obce vypůjčit nemovitý majetek
- objekt číslo popisné 71, ulice Fanderlíkova č. or. 9a, postavený na parcele č. 4811 o výměře
722 m2, k. ú. Žabovřesky a ostatní plochy (sportoviště a rekreační plocha) na parcele 4812
o celkové výměře 2027 m2, k. ú. Žabovřesky na dobu 15 let pro Mateřskou školu Brno,
Fanderlíkova 9a.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

4.5 Záměr obce vypůjčit nemovitý majetek – Mateřská škola Beruška, Brno, Plovdivská 6
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje zveřejnění záměru obce vypůjčit nemovitý majetek
- objekt číslo popisné 2568, ulice Plovdivská č. or. 6, postavený na parcele č. 2373/23 o výměře
736 m2, k. ú. Žabovřesky a ostatní plochy (zeleň) na parcele 2373/22 o celkové výměře 4177 m 2, k.
ú. Žabovřesky na dobu 15 let pro Mateřskou školu Berušku, Brno, Plovdivská 6.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

4.6 Záměr obce vypůjčit nemovitý majetek – Mateřská škola Brno, Gabriely Preissové 8
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Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje zveřejnění záměru obce vypůjčit nemovitý majetek
- objekt číslo popisné 2570, ulice Gabriely Preissové č. or. 8, postavený na parcele č. 5274/106 o
výměře 1295 m2, k. ú. Žabovřesky a ostatní plochy (zeleň) na parcele č. 5274/105 o celkové výměře
2495 m2 a na parcele č. 5274/104 o celkové výměře 942 m2, vše k. ú. Žabovřesky, na dobu 15 let
pro Mateřskou školu Brno, Gabriely Preissové 8.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

4.7 Záměr obce vypůjčit nemovitý majetek – Mateřská škola Brno, Žižkova 57
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje zveřejnění záměru obce vypůjčit nemovitý majetek
- objekt číslo popisné 1989, ulice Žižkova č. or. 57, postavený na parcele č. 2869 o výměře 597
m2, k. ú. Žabovřesky
- ostatní plocha (zeleň) na parcele č. 2870 o celkové výměře 1849 m2, k. ú. Žabovřesky
- ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) na parcele č. 2872 o celkové výměře
1591 m2, k. ú. Žabovřesky,
na dobu15 let pro Mateřskou školu Brno, Žižkova 57.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

4.8 Záměr obce vypůjčit nemovitý majetek – Školní jídelna Brno, Jana Babáka 1
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje zveřejnění záměru obce vypůjčit nemovitý majetek
- část objektu číslo popisné 1960, ulice Jana Babáka, č. or. 1 postavený na parcele č. 2610/1
o výměře 2642 m2, k. ú. Žabovřesky - nebytové prostory o celkové výměře 388 m2, na dobu 15 let
pro Školní jídelnu Brno, Jana Babáka 1.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

4.9 Spádové oblasti základních škol
Rada městské části Brno-Žabovřesky navrhuje změnu spádových obvodů základních škol pro
aktualizaci přílohy obecně závazné vyhlášky č. 13/2013 následovně:
ZŠ Brno, Jana Babáka 1
Bezejmenná, Březinova, Fričova, Gabriely Preissové, Horská, Hvězdárenská, Chládkova,
Chlubnova, Jana Babáka (lichá č. 1), Jindřichova, Kainarova, Klímova, Korejská, Kounicova (lichá
od č. 69 do č. 93), Kubánská, Matzenauerova, Mučednická, Náhorní, Pod Kaštany, Skalky,
Spojovací, Šelepova (lichá od č. 3 do č. 7), Šumavská (sudá od č. 28 do č. 40), Tábor (lichá od č. 1
do č. 37, sudá od č. 2 do č. 36), Terasová, Tůmova, U Vodárny (lichá od č. 1 do
č. 25), Voroněžská, Zábranského, Záhřebská, Zborovská, Žižkova (lichá od č. 57 do č. 69, sudá od
č. 52 do č. 74).
ZŠ Brno, nám. Svornosti 7
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Blatného, Bochořákova, Bráfova, Burianovo nám., Colova, Čajkovského, Doležalova, Drnovická,
Dunajevského, Fanderlíkova, Foerstrova, Haasova, Horova, Junácká, Kallabova, Kovařovicova,
Kozákova, Královopolská (lichá od č. 1 do č. 139, sudá od č. 2 do č. 90), Kroftova, Kvapilova,
Lipská, Luční, Makovského nám., Maničky, Mozolky, nám. Svornosti, Navrátilova, Nohavicova,
Ostrá, Pernštejnská, Petřvaldská, Plevova, Plovdivská, Postranní, Poznaňská, Příkrá, Přívrat,
Puškinova, Rosického nám., Sabinova, Sochorova, Sovova, Stránského, Strmá, Šmejkalova,
Štursova (lichá od č. 3 do č. 35, sudá od č. 2 do č. 20), Topolky, Veslařská (sudá č. 2, lichá č. 25,
25b, 25e) Vrázova, Vychodilova, Zákoutí, Závětří, Zemkova, Zeyerova, Žabovřeská (lichá č. 3).
ZŠ Brno, Sirotkova 36
Eleonory Voračické, Eliášova, Elišky Machové, Foustkova (lichá od č. 1 do č. 9, sudá od
č. 2 do č. 8), Gogolova, Horákova, Jana Nečase, Jelínkova, Kameníčkova, Králova, Krondlova
(sudá od č. 2 do č. 28), Lužická, Marie Steyskalové, Mezníkova, Minská, Nárožní, Sirotkova,
Slezská, Šeránkova, Šmídkova, Tichého, Tolstého, Veveří (lichá od č. 111 do
č. 133, sudá od č. 102 do č. 122), Zeleného.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

4.10 Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení
Rada městské části Brno-Žabovřesky navrhuje Radě města Brna finančně odměnit tyto ředitele/ky
za II. pololetí školního roku 2014/2015:
- Ředitele Základní školy Brno, Jana Babáka 1 Mgr. Iva Pokorného za výbornou spolupráci
s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, za osobní podíl na zajištění příjmů
z mimorozpočtových zdrojů, zejména z prostředků EU.
- Ředitele Základní školy Brno, nám. Svornosti 7 Mgr. Miroslava Slámu za výbornou
spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, za osobní podíl na zajištění příjmů
z mimorozpočtových zdrojů, zejména z prostředků EU.
- Ředitele Základní školy Brno, Sirotkova 36 Mgr. Dana Jedličku za výbornou spolupráci
s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, za osobní podíl na zajištění příjmů
z mimorozpočtových zdrojů, zejména z prostředků EU.
- Ředitelku Mateřské školy Brno, Fanderlíkova 9a Mgr. Jarmilu Klímovou za výbornou
spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, za aktivní přístup při zajišťování oprav
budovy Mateřské školy Brno, Fanderlíkova 9a, za aktivní spolupráci s Mateřskou školou
Beruška, Brno, Plovdivská 6.
- Ředitelku Mateřské školy Brno, Gabriely Preissové 9 Boženu Filkovou za výbornou spolupráci
s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, za aktivní přístup při zajišťování oprav budovy
Mateřské školy Brno, Gabriely Preissové 9.
- Ředitelku Mateřské školy Brno, nám. Svornosti 8 Mgr. Danuši Komárkovou
za výbornou spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, za osobní podíl
na zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů, zejména z prostředků EU.
- Ředitelku Mateřské školy Beruška, Brno, Plovdivská 6 Bc. Hanu Durchánkovou, DiS. za
výbornou spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, za efektivní hospodaření
s prostředky přidělovanými z rozpočtu zřizovatele, za aktivní spolupráci s Mateřskou školou
Brno, Fanderlíkova 9a.
- Ředitelku Mateřské školy Brno, Žižkova 57 Miroslavu Řeháčkovou za výbornou spolupráci
s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, za efektivní hospodaření s prostředky přidělovanými
z rozpočtu zřizovatele.
- Ředitele Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1 Michala Vyskočila za efektivní hospodaření
s prostředky přidělovanými z rozpočtu zřizovatele.
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-

Ředitelku Školní jídelny Brno, nám. Svornosti 7 Bc. Ivu Vyskočilovou za efektivní
hospodaření s prostředky přidělovanými z rozpočtu zřizovatele.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

5. Odbor všeobecný
5.1 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
vznikajícího na území statutárního města Brna a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky doporučit Zastupitelstvu statutárního
města Brna znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
vznikajícího na území statutárního města Brna schválit.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

5.2 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání
alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, včetně příloh této
vyhlášky
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání
alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, včetně příloh této vyhlášky
a nahrazení textu „Žabovřeský jarmark“ textem „Svatováclavské hody“ v příloze č. 2 vyhlášky a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky doporučit Zastupitelstvu statutárního
města Brna znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání
alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, včetně příloh této vyhlášky a nahrazení
textu „Žabovřeský jarmark“ textem „Svatováclavské hody“ v příloze č. 2 vyhlášky schválit.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

5.3 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 6/2010, k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se
zakazuje žebrání, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2010,
včetně přílohy této vyhlášky
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Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 6/2010, k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se
zakazuje žebrání, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 11/2010, včetně přílohy této vyhlášky a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky doporučit Zastupitelstvu statutárního
města Brna znění návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 6/2010, k
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na
nichž se zakazuje žebrání, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2010,
včetně přílohy této vyhlášky, schválit.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

5.4 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro
pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, včetně příloh této
vyhlášky
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro
pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, včetně příloh této vyhlášky a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky doporučit Zastupitelstvu statutárního
města Brna znění návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech
pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, včetně příloh této vyhlášky, schválit.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

6. Odbor kultury
6.1 Žádost o poskytnutí slevy z pronájmu sálu v KD Rubín – Svaz důchodců ČR – místní
organizace Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje symbolický pronájem z pronájmu sálu v KD Rubín
pro Svaz důchodců ČR – místní organizaci Brno-Žabovřesky pro kulturní pořad Zpívání pro zdraví
dne 8. 10. 2015 ve výši 1,- Kč.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

6.2 Žádost o zapůjčení vývěsných propagačních ploch městské části Brno-Žabovřesky
a žádost o slevu z pronájmu v KD Rubín
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Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje zapůjčení propagačních ploch na vyvěšení baneru a plakátů na majetku svěřeném
MČ Brno-Žabovřesky a to bezplatně v termínu od 10. 9. 2015 - 20. 9. 2015 na akci „Svatováclavské
hody“ firmě Orel jednota Brno-Žabovřesky, Mezníkova 309/27, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČ: 04282817
schvaluje slevu z pronájmu sálu v KD Rubín na akci „Svatováclavské hody“ konané dne
20. 9. 2015 firmě Orel jednota Brno-Žabovřesky, Mezníkova 309/27, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČ: 04282817 ve výši 50%.
Dva radní nehlasovali.
Hlasování:

4:0:0

schváleno

7. Odbor pečovatelské služby
7.1 Zakoupení automobilu pro Odbor pečovatelské služby
Rada městské části Brno-Žabovřesky
vybírá pro nákup automobilu Renault Master pro Odbor pečovatelské služby nabídku od firmy
AUTO POKORNÝ, s.r.o. IČ: 25512579 a
pověřuje starostu a příslušného místostarostu podpisem objednávky.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.2 Prodej automobilu z Odboru pečovatelské služby
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje prodej automobilu Renault Master reg. zn.
6BO3740 z Odboru pečovatelské služby MČ Brno Žabovřesky firmě AUTO POKORNÝ, s.r.o.
IČ: 25512579.
Hlasování:
8.

6:0:0

schváleno

Program VI. ZMČ BŽ

Program:
Kontrola úkolů
Svěření pozemků v k.ú. Žabovřesky – lokalita ul. Bráfova
Svěření pozemků p.č. 905/13 a p.č. 2362/2, k.ú. Žabovřesky
Svěření pozemku p.č. 5012/2, k.ú. Žabovřesky
Nabytí pozemku p.č. 6287/8, k.ú. Žabovřesky
Nabytí pozemků p.č. 2115/3, 2117, 2120/1, 2123, 6258, 6259/1, 6259/2, vše k.ú.Žabovřesky
Prodej pozemku p.č. 4906/5, k.ú. Žabovřesky
Postoupení pohledávky původního nájemce bytu č. 10 v domě Voroněžská 9, Brno, novému
nájemci bytu (ust. § 1879 obč. z.)
9. Postoupení pohledávky původního nájemce bytu č. 9 v domě Voroněžská 14, Brno, novému
nájemci bytu (ust. § 1879 obč. z.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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10. Využití předkupního práva k objektům na pozemcích statutárního města Brna
vxk.ú.Žabovřesky – lokalita Žabovřeské louky
11. Prodej částí pozemků p.č. 2375/186, 2375/187 a p.č. 2375/193, k.ú. Žabovřesky
12. Směna pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky ve vlastnictví právnické
osoby – lokalita Foerstrova
13. Prodej pozemku p.č. 2375/210, k.ú. Žabovřesky
14. Plnění rozpočtu za I. pololetí 2015 městské části Brno-Žabovřesky včetně bytového
hospodářství
15. Rozpočtový výhled městské části Brno-Žabovřesky na období 2017 - 2021
16. Rozpočtové opatření č.17/2015
17. Poskytnutí dotace Sdružení Práh
18. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání
alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, včetně příloh této vyhlášky
19. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 6/2010, k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje
žebrání, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2010, včetně přílohy
této vyhlášky
20. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb
psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, včetně příloh této vyhlášky
21. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území
statutárního města Brna
22. Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010 o místních poplatcích
23. Územní studie „Územně technické prověření obsluhy území Pod Palackého vrchem“ –
dopracování, jako územně plánovacího podkladu pro změnu ÚPmB.
24. Žádost o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu JMK „Individuální dotace JMK
2015“ na akci „Aktivitou za zážitky“
25. Provozování mobilní ledové plochy v sezóně 2015/2016
26. Dotazy a připomínky členů Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky a občanů městské
části Brno-Žabovřesky
Hlasování:

6:0:0

schváleno

Ukončení: 10:10 hodin
V Brně dne: 7. 9. 2015
Zapsala: Alice Drozdová
Ing. Pavel Tyralík
starosta

Ověřovatelé zápisu:

...............................................................

...............................................................
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