Zápis
72. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 6. února 2017
v 8:00 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zahájení:

8:00 hodin

Přítomni:

Ing. Pavel Tyralík
Mgr. Filip Leder
Bc. Petr Machálek
Mgr., Bc. Jiří Jobánek
Ing. Karel Doležal
Josef Červenka

Omluven:

Bc. Igor Fučík, MBA

Přítomna:

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

Navržený program:
2. Odbor majetkový a bytový
2.1 Pronájem pozemku p.č. 285/124, k.ú. Žabovřesky
2.2 Pronájem pozemku pod garáží p.č. 525/4, k.ú. Žabovřesky
2.3 Prodej části pozemku p.č. 5108/1, k.ú. Žabovřesky
2.4 Nabytí pozemků p.č. 6253/12, 6253/13, 6253/14, vše k.ú. Žabovřesky ze spoluvlastnictví
fyzických osob do majetku statutárního města Brna a jejich následné svěření do správy
městské části Brno-Žabovřesky
2.5 Zřízení věcného břemene (služebnosti) umístění trafostanic na pozemcích v k.ú. Žabovřesky
2.6 Znovuprojednání žádosti o vyjádření ke změně územního rozhodnutí akce “Veřejná účelová
komunikace (etapa II.) a Účelová komunikace a technická infrastruktura (etapa III.),
Brno-Žabovřesky – Úprava a rozšíření PD“, k.ú. Žabovřesky, stavebníka AVRIOINVEST, a.s.
2.7 Žádost o souhlas k podnájmu prostoru sloužícího podnikání č. 604 v domě Pod Kaštany 15,
Brno
2.8 Inflační koeficient pro valorizaci nájemních smluv u prostor vč. prostor sloužících podnikání
2.9 Standardy rekonstruovaných obecních bytů a rekonstruovaných obecních bytových domů
2.10 Přechod nájmu bytu č. 16 v domě Záhřebská 10, Brno
2.11 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě Voroněžská 6, Brno
2.12 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě Vychodilova 11, Brno
2.13 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v domě Voroněžská 6, Brno
2.14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě Pod Kaštany 14, Brno
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2.15 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Voroněžská 2, byt č. 35,
Brno a Kounicova 42, byt č. 4, Brno
2.16 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Pod Kaštany 13, byt č. 24,
Brno a Staňkova 13, byt č. 3, Brno
2.17 Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, vel. 2+1, Pod Kaštany 9, Brno
2.18 Smlouva o nájmu bytu č. 10, Voroněžská 6, Brno
2.19 Žádost o souhlas s provedením úprav v bytě č.71 v bytovém domě Voroněžská 3, Brno
2.20 Pronájem nemovitého majetku v objektu Základní škola Brno, Sirotkova 36, příspěvková
organizace
2.21 Žádost o souhlas s provedením úprav prostoru č. 639, Kounicova 73, Brno, v rámci změny
užívání, o refundaci jednorázových nákladů na úpravy a slevu nájemného po dobu úprav
3. Odbor finanční
3.1 Rozpočtové opatření č. 1/2017
4. Odbor investiční
4.1 „Žádost o příspěvek z Fondu bytové výstavby města Brna na „Rekonstrukci bytových jader
v BD Mozolky 53, 55, 57 v Brně-Žabovřeskách“
4.2 „Oprava havarijního stavu kanalizační přípojky objektu Kino Lucerna, Minská 19,
v Brně-Žabovřeskách k hlavnímu řadu“
4.3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Cejchování poměrových
vodoměrů v bytech a nebytových prostorách na vybraných adresách v Brně-Žabovřeskách“
4.4 Jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a jmenování členů a náhradníků
komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Cejchování poměrových vodoměrů v bytech a nebytových prostorách na vybraných adresách
v Brně-Žabovřeskách "
4.5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Výměna indikátorů tepla v
bytech a nebytových prostorách, Pod Kaštany 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Kounicova 69, 71, 73,
83, 85, 87 v Brně-Žabovřeskách“
4.6 Jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek a jmenování členů a náhradníků
komise pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Výměna indikátorů tepla v bytech a nebytových prostorách, Pod Kaštany 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, Kounicova 69, 71, 73, 83, 85, 87 v Brně-Žabovřeskách "
5. Odbor všeobecný
5.1 Dodatek č.2, ke smlouvě o spolupráci č. 61/2010 ze dne 07.09.2010, uzavřené mezi
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Žabovřesky, Horova 1623/28, 616 00 Brno a
FCC Žabovřesky, s.r.o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno a FC Svratka Brno, o.s., Svratecká
198/11, 624 00 Brno
5.2 Žádost o stanovisko ke studii PK OSSENDORF s.r.o. „ STUDIE UMÍSTĚNÍ ZASTÁVEK V
PROSTORU TRAMVAJOVÉ TRATI V ÚSEKU ROSICKÉHO NÁMĚSTÍ –
JUNDROVSKÝ TROJÚHELNÍK“
5.3 Podnět zastupitele Ing. Jindřicha Zuziaka na změnu dopravního značení na Burianově nám.
5.4 Podnět Bc. Petra Machálka ke zřízení přechodu pro chodce u Waldorfské ZŠ
5.5 Plán oprav účelových komunikací pro rok 2017
5.6 Příloha obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
5.7 Projekt dopravního značení „OBYTNÁ ZÓNA“ ul. Bochořákova, Brno, zpracovaný firmou
ZNAKOM s.r.o.
5.8 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města
Brna č. 13/2015, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 5/2016
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6. Odbor kultury
nepředkládá materiály
7. Úsek tajemnice
7.1 Termín, místo a doba zápisu do mateřských škol na školní rok 2017/2018
7.2 Provoz Mateřské školy, Brno, nám. Svornosti 8 ve školním roce 2016/2017 – období hlavních
letních prázdnin
7.3 Návrh obecně závazné vyhlášky č.
/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek
7.4 Poskytnutí dotace organizaci FC Svratka Brno, z. s.
7.5 Poskytnutí dotace organizaci DOTYK II, o.p.s.
7.6 Poskytnutí dotace Sportovní akademii mládeže Brno, z.s.
7.7 Poskytnutí dotace futsalovému klubu Žabinští vlci
8. Předběžný program XV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky
9. Různé
Starosta přednesl návrh na rozšíření programu:
7. Úsek tajemnice
7.8 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy, Brno, nám. Svornosti 7,
příspěvkové organizace
Hlasování o rozšíření programu:

6 : 0 : 0 schváleno

Starosta navrhl stažení bodu č. 4.3, 4.4, 4.5 a 4.6 z programu.
Hlasování o stažení bodů 4.3, 4.4, 4.5 a 4.6 z programu:

6:0:0

schváleno

Na návrh místostarosty Bc. Petra Machálka starosta navrhl předřazení bodů Odboru všeobecného a
Úseku tajemnice.
Hlasování o předřazení bodů Odboru všeobecného a Úseku tajemnice:

6:0:0

schváleno

Program jako celek:
5. Odbor všeobecný
5.1 Dodatek č.2, ke smlouvě o spolupráci č. 61/2010 ze dne 07.09.2010, uzavřené mezi Statutárním
městem Brnem, Městskou částí Brno-Žabovřesky, Horova 1623/28, 616 00 Brno a FCC
Žabovřesky, s.r.o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno a FC Svratka Brno, o.s., Svratecká 198/11,
624 00 Brno
5.2 Žádost o stanovisko ke studii PK OSSENDORF s.r.o. „ STUDIE UMÍSTĚNÍ ZASTÁVEK V
PROSTORU TRAMVAJOVÉ TRATI V ÚSEKU ROSICKÉHO NÁMĚSTÍ - JUNDROVSKÝ
TROJÚHELNÍK“
5.3 Podnět zastupitele Ing. Jindřicha Zuziaka na změnu dopravního značení na Burianově nám.
5.4 Podnět Bc. Petra Machálka ke zřízení přechodu pro chodce u Waldorfské ZŠ
5.5 Plán oprav účelových komunikací pro rok 2017
5.6 Příloha obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku
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5.7 Projekt dopravního značení „OBYTNÁ ZÓNA“ ul. Bochořákova, Brno, zpracovaný firmou
ZNAKOM s.r.o.
5.8 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města
Brna č. 13/2015, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 5/2016
7. Úsek tajemnice
7.1 Termín, místo a doba zápisu do mateřských škol na školní rok 2017/2018
7.2 Provoz Mateřské školy, Brno, nám. Svornosti 8 ve školním roce 2016/2017 – období hlavních
letních prázdnin
7.3 Návrh obecně závazné vyhlášky č. /2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek
7.4 Poskytnutí dotace organizaci FC Svratka Brno, z. s.
7.5 Poskytnutí dotace organizaci DOTYK II, o.p.s.
7.6 Poskytnutí dotace Sportovní akademii mládeže Brno, z.s.
7.7 Poskytnutí dotace futsalovému klubu Žabinští vlci
7.8 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy, Brno, nám. Svornosti 7,
příspěvkové organizace
2. Odbor majetkový a bytový
2.1 Pronájem pozemku p.č. 285/124, k.ú. Žabovřesky
2.2 Pronájem pozemku pod garáží p.č. 525/4, k.ú. Žabovřesky
2.3 Prodej části pozemku p.č. 5108/1, k.ú. Žabovřesky
2.4 Nabytí pozemků p.č. 6253/12, 6253/13, 6253/14, vše k.ú. Žabovřesky ze spoluvlastnictví
fyzických osob do majetku statutárního města Brna a jejich následné svěření do správy
městské části Brno-Žabovřesky
2.5 Zřízení věcného břemene (služebnosti) umístění trafostanic na pozemcích v k.ú. Žabovřesky
2.6 Znovuprojednání žádosti o vyjádření ke změně územního rozhodnutí akce “Veřejná účelová
komunikace (etapa II.) a Účelová komunikace a technická infrastruktura (etapa III.),
Brno-Žabovřesky – Úprava a rozšíření PD“, k.ú. Žabovřesky, stavebníka AVRIOINVEST, a.s.
2.7 Žádost o souhlas k podnájmu prostoru sloužícího podnikání č. 604 v domě Pod Kaštany 15,
Brno
2.8 Inflační koeficient pro valorizaci nájemních smluv u prostor vč. prostor sloužících podnikání
2.9 Standardy rekonstruovaných obecních bytů a rekonstruovaných obecních bytových domů
2.10 Přechod nájmu bytu č. 16 v domě Záhřebská 10, Brno
2.11 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě Voroněžská 6, Brno
2.12 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě Vychodilova 11, Brno
2.13 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v domě Voroněžská 6, Brno
2.14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě Pod Kaštany 14, Brno
2.15 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Voroněžská 2, byt č. 35,
Brno a Kounicova 42, byt č. 4, Brno
2.16 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Pod Kaštany 13, byt č. 24,
Brno a Staňkova 13, byt č. 3, Brno
2.17 Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, vel. 2+1, Pod Kaštany 9, Brno
2.18 Smlouva o nájmu bytu č. 10, Voroněžská 6, Brno
2.19 Žádost o souhlas s provedením úprav v bytě č.71 v bytovém domě Voroněžská 3, Brno
2.20 Pronájem nemovitého majetku v objektu Základní škola Brno, Sirotkova 36, příspěvková
organizace
2.21 Žádost o souhlas s provedením úprav prostoru č. 639, Kounicova 73, Brno, v rámci změny
užívání, o refundaci jednorázových nákladů na úpravy a slevu nájemného po dobu úprav
3. Odbor finanční
3.1 Rozpočtové opatření č. 1/2017
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4. Odbor investiční
4.1 „Žádost o příspěvek z Fondu bytové výstavby města Brna na „Rekonstrukci bytových jader
v BD Mozolky 53, 55, 57 v Brně-Žabovřeskách“
4.2 „Oprava havarijního stavu kanalizační přípojky objektu Kino Lucerna, Minská 19,
v Brně-Žabovřeskách k hlavnímu řadu“
8. Předběžný program XV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky
9. Různé
Hlasování o programu jako celku: 6 : 0 : 0 schváleno
5. Odbor všeobecný
5.1 Dodatek č.2, ke smlouvě o spolupráci č. 61/2010 ze dne 07.09.2010, uzavřené mezi
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Žabovřesky, Horova 1623/28, 616 00
Brno a FCC Žabovřesky, s.r.o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno a FC Svratka Brno, o.s.,
Svratecká 198/11, 624 00 Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje Dodatek č.2, ke smlouvě o spolupráci č. 61/2010 ze dne 07.09.2010, uzavřené mezi
Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Žabovřesky, Horova 1623/28, 616 00 Brno a FCC
Žabovřesky, s.r.o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno a FC Svratka Brno, o.s., Svratecká 198/11, 624 00
Brno
pověřuje starostu podpisem Dodatku č.2, ke smlouvě o spolupráci č. 61/2010 ze dne 07.09.2010,
uzavřené mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Žabovřesky, Horova 1623/28,
616 00 Brno a FCC Žabovřesky, s.r.o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno a FC Svratka Brno, o.s.,
Svratecká 198/11, 624 00 Brno.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

5.2 Žádost o stanovisko ke studii PK OSSENDORF s.r.o. „ STUDIE UMÍSTĚNÍ ZASTÁVEK
V PROSTORU TRAMVAJOVÉ TRATI V ÚSEKU ROSICKÉHO NÁMĚSTÍ –
JUNDROVSKÝ TROJÚHELNÍK“
Rada městské části Brno-Žabovřesky
bere na vědomí studii „UMÍSTĚNÍ ZASTÁVEK V PROSTORU TRAMVAJOVÉ TRATI
V ÚSEKU ROSICKÉHO NÁMĚSTÍ - JUNDROVSKÝ TROJÚHELNÍK“ zpracovanou firmou
PK OSSENDORF s.r.o. pro zadavatele Dopravní podnik města Brna a.s., zakázkové číslo 2016 001
a souhlasí v souladu se závěry studie s řešením umístění nástupišť podle varianty č. 1 studie
„Varianta s protilehlými nástupišti“ a
doporučuje Statutárnímu městu Brnu využít studii jako podkladu pro pokračování v přípravě a
realizaci zastávek podle investičního záměru „Optimalizace zastávek MHD Rosického nám.,
Sochorova, Horova“, schváleného Radou města Brna dne 22.03.2016.
Hlasování:

6:0:0

schváleno
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5.3 Podnět zastupitele Ing. Jindřicha Zuziaka na změnu dopravního značení na
Burianově nám.
Rada městské části Brno-Žabovřesky
ruší usnesení č. 5.3 přijaté na 70. zasedání Rady městské části Brno Žabovřesky dne 09.01.2017 ve
věci podnětu zastupitele Ing. Jindřicha Zuziaka na změnu dopravního značení na Burianově nám. ve
znění: Rada městské části Brno Žabovřesky souhlasí s návrhem dopravního značení zastupitele Ing.
Jindřicha Zuziaka k místní úpravě provozu na ulici Marie Steyskalové, Brno, z důvodu zrušení
parkovacích stání a
souhlasí s návrhem dopravního značení zastupitele Ing. Jindřicha Zuziaka k místní úpravě provozu
na ulici Marie Steyskalové, Brno, ve kterém navrhuje v prodloužení ul. Marie Steyskalové přes
Burianovo náměstí zrušit DZ B2, na pravou stranu prodloužení ul. Marie Steyskalové směrem k ul.
Minská umístit DZ B28 nebo B 29.Dále při ústí prodloužení ul. Marie Steyskalové do ulice Minská
umístit DZ C2b a na vjezdu z ulice Minská do prodloužení ul. Marie Steyskalové zrušit DZ
IP4b.Těmito navrhovanými změnami dojde k zobousměrnění prodloužení ul. Marie Steyskalové
přes Burianovo nám.do ul. Minská a bude umožněno odbočení vpravo na ul. Minská, čímž se
částečně eliminují ranní a odpolední špičky při odjezdu vozidel od ZŠ Sirotkova a vozidel rezidentů
přes ul. Šeránkova na ul. Minská.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

5.4 Podnět Bc. Petra Machálka ke zřízení přechodu pro chodce u Waldorfské ZŠ
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala podnět Bc. Petra Machálka na zřízení přechodu pro chodce u Waldorfské ZŠ ve
variantě
- č. 1 na ulici Záhřebská, z pravé strany budovy školy
- č. 2 na ulici Záhřebská, z levé strany budovy školy
a souhlasí s navrhovaným zřízením přechodu pro chodce na ulici Záhřebská, z levé strany budovy
školy.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

5.5 Plán oprav účelových komunikací pro rok 2017
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje plán oprav účelových komunikací pro rok 2017.
Hlasování:

6:0:0

schváleno
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5.6 Příloha obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci
veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách,
za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala přílohu obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci
veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky doporučit Zastupitelstvu města Brna
ponechat stávající znění přílohy obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 12/2011,
o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách,
za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

5.7 Projekt dopravního značení „OBYTNÁ ZÓNA“ ul. Bochořákova, Brno, zpracovaný
firmou ZNAKOM s.r.o.
Rada městské části Brno-Žabovřesky
ruší usnesení č. 5.4 přijaté na 66. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky dne 28.11.2016 ve
znění: Rada městské části Brno-Žabovřesky projednala Projekt dopravního značení „OBYTNÁ
ZÓNA“ - Bochořákova 13e obytná zóna 17200306 zpracovaný firmou ZNAKOM s.r.o. a
s předloženým projektem dopravního značení „OBYTNÁ ZÓNA“ - Bochořákova 13e obytná zóna
17200306 zpracovaný firmou ZNAKOM s.r.o. nesouhlasí a
souhlasí s předloženým projektem dopravního značení “OBYTNÁ ZÓNA“- Bochořákova 13e
obytná zóna 17Z00306, zpracovaný firmou ZNAKOM s.r.o.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

5.8 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního
města Brna č. 13/2015, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 5/2016
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního
města Brna č. 13/2015, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 5/2016 a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky doporučit Zastupitelstvu statutárního
města Brna návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního
města Brna č. 13/2015, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 5/2016, schválit.
Hlasování:

6:0:0

schváleno
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7. Úsek tajemnice
7.1 Termín, místo a doba zápisu do mateřských škol na školní rok 2017/2018
Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s místem, termínem a dobou zápisu do mateřských
škol zřízených městskou částí Brno-Žabovřesky na školní rok 2017/2018:
Mateřská škola Beruška, Brno, Plovdivská 6 – 15. května 2017 (pondělí) 12.30 – 16.30 hod.
– 16. května 2017 (úterý) 7.30 – 12.00 hod.
Mateřská škola, Brno, Fanderlíkova 9a – 15. května 2017 (pondělí) 12.30 – 16.30 hod.
– 16. května 2017 (úterý) 7.30 – 12.00 hod.
Mateřská škola, Brno, Gabriely Preissové 8 – 15. května 2017 (pondělí) 7.30 – 12.00 hod.
– 16. května 2017 (úterý) 12.30 – 16.30 hod.
Mateřská škola, Brno, Žižkova 57 – 15. května 2017 (pondělí) 7.30 – 12.00 hod.
– 16. května 2017 (úterý) 12.30 – 16.30 hod.
Zápis do MŠ bude ve městě Brně probíhat formou elektronického zápisu.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.2 Provoz Mateřské školy, Brno, nám. Svornosti 8 ve školním roce 2016/2017 – období
hlavních letních prázdnin
Rada městské části Brno-Žabovřesky
bere na vědomí zajištění provozu v Mateřské škole, Brno, nám. Svornosti 8 v období
od 03.07.2017 do 15.07.2017 a
schvaluje přerušení provozu v Mateřské škole, Brno, nám. Svornosti 8 v termínu
od 17.07.2017 do 31.08.2017.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

7. 3 Návrh obecně závazné vyhlášky č.
/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve
znění pozdějších vyhlášek
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala Návrh obecně závazné vyhlášky č.
/2017, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky doporučit Zastupitelstvu statutárního
města Brna Návrh obecně závazné vyhlášky č.
/2016, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek schválit a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky doporučit Zastupitelstvu statutárního
města Brna v části III. v čl. 22 v odst. 1 nové písm. n) větu první před středníkem textem „kromě
úklidu“ doplnit.
Hlasování:

6:0:0

schváleno
8

7.4 Poskytnutí dotace organizaci FC Svratka Brno, z. s.
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje poskytnutí dotace organizaci FC Svratka Brno, z.s., Svratecká 11, 624 00 Brno, ve výši
30 000,- Kč na činnost nebo akci v oblasti tělovýchovy a sportovních aktivit,
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.5 Poskytnutí dotace organizaci DOTYK II, o.p.s.
Rada městské části Brno-Žabovřesky neschvaluje poskytnutí dotace organizaci DOTYK II, o.p.s.,
Vysoké Popovice 253, 664 84 Vysoké Popovice na financování sociální služby sociální rehabilitace
pro dva uživatele z MČ Brno-Žabovřesky.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

Odešel Mgr., Bc. Jiří Jobánek.
7.6 Poskytnutí dotace Sportovní akademii mládeže Brno, z.s.
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje poskytnutí dotace Sportovní akademii mládeže Brno, z.s., Merhautova 64, 613 00 Brno,
IČO: 270 45 978 ve výši 15 000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s basketbalovou přípravkou
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

7.7 Poskytnutí dotace futsalovému klubu Žabinští vlci Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje poskytnutí dotace futsalovému klubu Žabinští vlci Brno, Oblá 24, 634 00 Brno,
IČO: 485 12 281 ve výši 10 000,- Kč na činnost mužstva ve 2. celostátní lize,
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování:

5:0:0

schváleno
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7.8 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy, Brno,
nám. Svornosti 7, příspěvkové organizace
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala Dohodu o vytvoření společného školského obvodu Základní školy, Brno, nám.
Svornosti 7, příspěvkové organizace, který je tvořen územními obvody MČ Brno-Žabovřesky a
obce Jinačovice a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky doporučit Zastupitelstvu statutárního
města Brna tuto schválit.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

2. Odbor majetkový a bytový
2.1 Pronájem pozemku p.č. 285/124, k.ú. Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje pronájem pozemku p.č. 285/124 – ostatní plocha
zastavěná skladovým prostorem o výměře 16 m2, k.ú. Žabovřesky, Michalu Jelínkovi. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, s výší nájmu 45,Kč/m2/rok.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

2.2 Pronájem pozemku pod garáží p.č. 525/4, k.ú. Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje pronájem pozemku p.č. 525/4 – zastavěná plocha
garáží o výměře 19 m2, k.ú. Žabovřesky, Miloši Škaroupkovi. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, s výší nájmu 45,- Kč/m2/rok. Ve smlouvě bude
zakotvena podmínka úklidu před garáží.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

2.3 Prodej části pozemku p.č. 5108/1, k.ú. Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala prodej části pozemku p.č. 5108/1 – ost. plocha, ost. komunikace o celkové výměře
1.029 m2, k.ú. Žabovřesky, , z úrovně statutárního města Brna a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky, doporučit Zastupitelstvu města Brna,
prodej části pozemku p.č. 5108/1 – ost. plocha, ost. komunikace o celkové výměře 1.029 m2, k.ú.
Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna, neschválit.
Hlasování:

5:0:0

schváleno
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2.4 Nabytí pozemků p.č. 6253/12, 6253/13, 6253/14, vše k.ú. Žabovřesky
ze spoluvlastnictví fyzických osob do majetku statutárního města Brna
a jejich následné svěření do správy městské části Brno-Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala nabytí pozemků p.č. 6253/12, 6253/13, 6253/14, vše k.ú. Žabovřesky,
ze spoluvlastnictví fyzických osob do majetku statutárního města Brna a následné svěření
předmětných pozemků do správy městské části Brno-Žabovřesky a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky, doporučit Zastupitelstvu města Brna,
nabytí pozemků p.č. 6253/12, 6253/13, 6253/14, vše k.ú. Žabovřesky, ze spoluvlastnictví fyzických
osob do majetku statutárního města Brna a následné svěření předmětných pozemků do správy
městské části Brno-Žabovřesky, schválit.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

2.5 Zřízení věcného břemene (služebnosti) umístění trafostanic na pozemcích v k.ú.
Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích ve vlastnictví statutárního města
Brna, p.č. 285/94, 1793/2, 2866/6, 3693/2, 4420/2, 5224/4, 5318/78, 5711/2, 5987, vše k.ú.
Žabovřesky, ve prospěch spol. E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01, České
Budějovice, IČ: 28085400, z úrovně statutárního města Brna a
doporučuje orgánům statutárního města Brna zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích
ve vlastnictví statutárního města Brna, p.č. 285/94, 1793/2, 2866/6, 3693/2, 4420/2, 5224/4,
5318/78, 5711/2, 5987, vše k.ú. Žabovřesky, ve prospěch spol. E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera
2151/6, 370 01, České Budějovice, IČ: 28085400, z úrovně statutárního města Brna, schválit.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

2.6 Znovuprojednání žádosti o vyjádření ke změně územního rozhodnutí akce
“Veřejná účelová komunikace (etapa II.) a Účelová komunikace a technická
infrastruktura (etapa III.), Brno-Žabovřesky – Úprava a rozšíření PD“, k.ú.
Žabovřesky, stavebníka AVRIOINVEST, a.s.
Rada městské části Brno-Žabovřesky
trvá na usnesení 63. Rady městské části Brno-Žabovřesky, konané dne 07.11.2016, bod 2.20, která
projednala žádost o vyjádření ke změně územního rozhodnutí akce “Veřejná účelová komunikace
(etapa II.) a Účelová komunikace a technická infrastruktura (etapa III.), Brno-Žabovřesky – Úprava
a rozšíření PD“, k.ú. Žabovřesky, stavebníka AVRIOINVEST, a.s., Sochorova 3178/23, 616 00
Brno, IČ: 26954826 a
konstatovala, že se k žádosti vyjádří až po předložení Územní studie „Komín-Žabovřesky“:
lokalita pod Kozí horou“, která bude řešit komplexně dopravu v dané lokalitě.
Hlasování:

5:0:0

schváleno
11

2.7 Žádost o souhlas k podnájmu prostoru sloužícího podnikání č. 604 v domě Pod
Kaštany 15, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje podnájem prostoru sloužícího podnikání č. 604
v bytovém domě Pod Kaštany 2288/15, Brno, Ridere s.r.o., IČ: 022 53 101, nájemci prostor
sloužících podnikání č. 604, Pod Kaštany 2288/15, Brno, o celkové výměře 97,87 m2 dle Úplného
znění smlouvy o nájmu uzavřené 19.10.2015, na dobu neurčitou, pro MUDr. Yvonu Ventrubovou,
IČO: 605 57 109, o výměře 32 m2 za účelem provozování stomatologické praxe, na dobu neurčitou.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

2.8 Inflační koeficient pro valorizaci nájemních smluv u prostor vč. prostor sloužících
podnikání
Rada městské části Brno-Žabovřesky
neschvaluje valorizaci nájemného u nájemních smluv s inflační doložkou u všech prostor
vč. prostor sloužících podnikání ve správě MČ Brno-Žabovřesky o míru inflace 0,7 % za období od
01.01.2017 až do 31.12.2017,
neschvaluje valorizaci nájemného u nájemní smlouvy s inflační doložkou u pronájmu části stavby
v suterénu domu Kounicova 85, Brno, pronajatý Dopravnímu podniku města Brna, a.s., ve správě
MČ Brno-Žabovřesky, o míru inflace 0,7 % od 01.07.2017 do 30.6.2018.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

2.9 Standardy rekonstruovaných obecních bytů a rekonstruovaných obecních
bytových domů
Rada městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí Standardy rekonstruovaných obecních bytů a
Standardy rekonstruovaných obecních bytových domů schválených Radou města Brna na schůzi
č. R7/084, dne 25.10.2016.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

2.10 Přechod nájmu bytu č. 16 v domě Záhřebská 10, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 2279 obč.
zák. pro přechod nájmu bytu č. 16 v domě Záhřebská 10, vel. 3+1, Brno, z nájemkyně, která dne
17.10.2016 zemřela, na syna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky do
17.10.2018.
Hlasování:

5:0:0

schváleno
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2.11 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě Voroněžská 6, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě Voroněžská 6, Brno, vel. 2+1, na dobu
neurčitou,
schvaluje vrácení peněžité jistoty ve výši pětinásobku sjednaného měsíčního nájemného, které
nájemkyně složila při podpisu nájemní smlouvy.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

2.12 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě Vychodilova 11, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě Vychodilova 11, Brno, vel. 1+1, na
dobu neurčitou,
schvaluje vrácení peněžité jistoty ve výši pětinásobku sjednaného měsíčního nájemného, které
nájemce složil při podpisu nájemní smlouvy.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

2.13 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v domě Voroněžská 6, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v domě Voroněžská 6, Brno, vel. 1+0,
na dobu neurčitou,
schvaluje vrácení peněžité jistoty ve výši pětinásobku sjednaného měsíčního nájemného, které
nájemkyně složila při podpisu nájemní smlouvy.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

2.14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě Pod Kaštany 14, Brno
Rada městské části Brno - Žabovřesky
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v domě Pod Kaštany 14, Brno, vel. 1+1,
na dobu neurčitou,
schvaluje vrácení peněžité jistoty ve výši pětinásobku sjednaného měsíčního nájemného, které
nájemkyně složila při podpisu nájemní smlouvy.
Hlasování:

5:0:0

schváleno
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2.15 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům
Voroněžská 2, byt č. 35, Brno a Kounicova 42, byt č. 4, 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 Voroněžská 2, byt č. 35, vel. 1+0, Brno, a Kounicova 42,
byt č. 4, vel. 3+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. 35, Voroněžská 2, Brno, která je podmínkou pro
uzavření nové nájemní smlouvy v souladu s ust. § 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Dohoda o ukončení nájmu bytu a následné uzavření nové nájemní smlouvy k bytu dle
ust. § 1895 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí být uskutečněno do tří měsíců ode dne, kdy
dohoda nabyla účinnosti, jinak souhlas vlastníka bytu pozbyde platnosti.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

2.16 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům
Pod Kaštany 13, byt č. 24, Brno a Staňkova 13, byt č. 3, 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 13, byt č. 24, vel. 2+1, Brno a Staňkova 13,
byt č. 3, vel. 3+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. 24, Pod Kaštany 13, Brno, která je podmínkou pro
uzavření nové nájemní smlouvy v souladu s ust. § 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku. Dohoda o ukončení nájmu bytu a následné uzavření nové nájemní smlouvy k bytu dle
ust. § 1895 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musí být uskutečněno do tří měsíců ode dne, kdy
dohoda nabyla účinnosti, jinak souhlas vlastníka bytu pozbyde platnosti.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

2.17 Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v domě Pod Kaštany 9, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v domě
Pod Kaštany 9, Brno, vel. 2+1, s paní XY, která v bytě č. 6, Pod Kaštany 9, Brno, zůstala bydlet po
skončení nájmu bytu dne 15.12.2016.
Hlasování:

5:0:0

schváleno
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2.18 Smlouva o nájmu bytu č. 10, Voroněžská 6, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje Smlouvu o nájmu bytu č. 10, Voroněžská 6, Brno,
vel. 1+0, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Žabovřesky a manželi XY.
Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou nezbytně nutnou pro rekonstrukci bytového
jádra bytu č. 13, Poznaňská 22, Brno, ve vlastnictví statutárního města Brna, jehož jsou manželé
XY nájemci,
pověřuje starostu městské části Brno-Žabovřesky podpisem této smlouvy.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

2.19 Žádost o souhlas s provedením úprav v bytě č. 71 v bytovém domě Voroněžská 3, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje nájemkyni bytu č. 71 v domě Voroněžská 3, Brno,
provedení úpravy v bytě - zasklení lodžie bezrámovým zasklívacím systémem IVETA, a to na
vlastní náklady nájemce bytu, bez možnosti pozdější návratnosti vynaložených finančních
prostředků.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

2.20 Pronájem nemovitého majetku v objektu Základní škola Brno, Sirotkova 36,
příspěvková organizace
Rada městské části Brno-Žabovřesky uděluje souhlas s pronájmem nemovitého majetku v objektu
Základní školy Brno, Sirotkova 36, příspěvková organizace, Sirotkova 371/36, 616 00 Brno, ve
školním roce 2016/2017 níže uvedenému subjektu:
tělocvična: za účelem kondičního cvičení
- inBalance, z.s., Labská 255/25, 625 00 Brno, IČO: 035 70 878
Hlasování:

5:0:0

schváleno

2.21 Žádost o souhlas s provedením úprav prostoru č. 639, Kounicova 73, Brno, v rámci
změny užívání, o refundaci jednorázových finančních nákladů na úpravy a slevu
nájemného po dobu úprav
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje provedení stavebních úprav v prostoru č. 639 (prostoru sloužícímu podnikání), v domě
Kounicova 73, nájemci Martinu Staňkovi, IČ: 05189652 v rámci změny účelu užívání pronajatých
prostor pro provozování bistra občerstvení a doplňkového prodeje, dle žádosti nájemce ze dne
12.1.2017 a projektu Ing. Jakuba Březiny, na výlučný náklad nájemce, bez možnosti refundace
vynaložených jednorázových finančních nákladů, a s podmínkou, že po dokončení stavebních
úprav, na základě písemné žádosti Martina Staňka, bude na hodnotu provedených stavebních prací a
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následného zhodnocení nemovitosti (ve výši dle provedeného znaleckého posudku) mezi nájemcem
a pronajímatelem uzavřena darovací smlouva ve prospěch vlastníka nemovitosti, a následně bude
uzavřen dodatek k Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 123/16 ze dne 23.11.2016
týkající se doby provozu bistra občerstvení a doplňkového prodeje potravin od 6:00 do 22:00 hod.,
odkládá projednání žádosti o slevu z nájemného prostoru č. 639 (prostoru sloužícímu podnikání),
v domě Kounicova 73, nájemci Martinu Staňkovi, IČO: 05189652, podané dne 12.01.2017, až do
doby ukončení stavebních úprav a prací na zařízení provozovny.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

3. Odbor finanční
3.1 Rozpočtové opatření č. 1/2017
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala úpravu rozpočtu č. 1/2017:
- zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 7.845 tis. Kč:
+ 7.845 tis. Kč – zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2016
a doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky schválit.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

4. Odbor investiční
4.1 „Žádost o příspěvek z Fondu bytové výstavby města Brna na „Rekonstrukci bytových
jader v BD Mozolky 53, 55, 57 v Brně-Žabovřeskách“
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje žádost o příspěvek z Fondu bytové výstavby města
Brna na „Rekonstrukci bytových jader v BD Mozolky 53, 55, 57 v Brně-Žabovřeskách“ v celkové
výši 2.400 tis. Kč.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

4.2 „Oprava havarijního stavu kanalizační přípojky objektu Kino Lucerna, Minská 19,
v Brně-Žabovřeskách k hlavnímu řadu“
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje smlouvu o dílo na stavební práce s názvem „Oprava havarijního stavu kanalizační
přípojky objektu Kino Lucerna, Minská 19, v Brně-Žabovřeskách k hlavnímu řadu“
se společností BARABA Brno, s.r.o., IČ: 26241170 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s touto společností.
Hlasování:

5:0:0

schváleno
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8. Předběžný program XV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky
Předběžný program:
Kontrola úkolů
Rozpočtové opatření č. 1/2017
Bezúplatný převod nabytého majetku Mateřské škole Brno, Fanderlíkova 9a
Prodej pozemku p.č. 5197/13, k.ú. Žabovřesky z úrovně statutárního města Brna nebo jeho
svěření do správy městské části Brno-Žabovřesky
5. Využití předkupního práva k objektům garáží na pozemcích statutárního města Brna v k.ú.
Žabovřesky – lokalita ul. Zeleného
6. Prodej části pozemku p.č. 5108/1, k.ú. Žabovřesky
7. Nabytí pozemků p.č. 6253/12, 6253/13, 6253/14, vše k.ú. Žabovřesky ze spoluvlastnictví
fyzických osob do majetku statutárního města Brna a jejich
následné svěření do správy městské části Brno-Žabovřesky
8. Postoupení pohledávky původního nájemce bytu č. 9 v domě Mozolky 49, Brno, novému
nájemci bytu (ust. § 1879 obč.z.)
9. Postoupení pohledávky původního nájemce bytu č. 21 v domě Kounicova 71, Brno, novému
nájemci bytu (ust. § 1879 obč.z.)
10. Pronájem obecního bytu č. 7, Voroněžská 16, Brno
11. Pronájem obecního bytu č. 10, Voroněžská 6, Brno
12. Příloha obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
13. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města
Brna č. 13/2015, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 5/2016
14. Návrh obecně závazné vyhlášky č.
/2017, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna,
ve znění pozdějších vyhlášek
15. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy, Brno, nám. Svornosti 7,
příspěvkové organizace
16. Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky
17. Dotazy a připomínky členů ZMČ BŽ a občanů městské části Brno-Žabovřesky
1.
2.
3.
4.

Hlasování:

5:0:0

schváleno
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9. Různé
Rada městské části Brno-Žabovřesky
bere na vědomí Informaci o výsledcích schvalování 44. souboru návrhů na změnu územního plánu
města Brna (OÚPR MMB) a
doporučuje všechny zastupitele s touto informací seznámit.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

Ukončení: 10:10 hodin
V Brně dne: 06.02.2017
Zapsala: Alice Drozdová

Ing. Pavel Tyralík
starosta

Ověřovatelé zápisu:

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

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