Zápis
z 78. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 22. ledna 2014
v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno
Zahájení:

8:00 hodin

Přítomni:

Ing. Pavel Tyralík
Bc. Igor Fučík
Ing. Daniela Janíčková, DiS.
Ing. Karel Doležal
Ivo Borovec
Mgr. Marek Šlapal
Mgr. Filip Leder

Přítomna:
Omluvena:

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

P r o g r a m:
1. Žádost o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu JMK „ Podpora rodinné politiky na
úrovni obcí“ pro rok 2014
2. Pronájem pozemku pod garáží p.č. 2867/32 a části pozemku p.č. 2867/11, k.ú. Žabovřesky
3. Pronájem pozemku pod garáží p.č. 245, k.ú. Žabovřesky
4. Ukončení nájmu bytu č. 58 v domě Voroněžská 6, Brno, dohodou
5. Návrh změn pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky
zajišťování bytové náhrady
6. Svěření pozemků p.č. 944/3, 5158, 5156, 5093/14, 5100, 5099, k. ú. Žabovřesky
7. Vyjádření k žádosti o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně – lokalita Kroftova
8. Poskytnutí finančního daru - Základní umělecká škola Brno, Veveří 133
9. Poskytnutí finančního daru - Ing. Pavlu Tesařovi
10. Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení
11. Návrh na ocenění pedagogických pracovníků
12. Podání žádosti na požadavky na nábytkové vybavení základních a mateřských škol
13. Podání žádosti na požadavky na vybavení školních kuchyní a jídelen
14. Podání žádosti na požadavky na menší investice do škol a školských zařízení
15. Pověření člena ZMČ BŽ funkcí manažera projektu „Revitalizace území mezi ulicemi Horova - Luční
pro volnočasové aktivity občanů Žabovřesk“

Hlasování o programu:

7:0:0

schváleno

1. Žádost o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu JMK „ Podpora rodinné politiky
na úrovni obcí“ pro rok 2014

Rada městské části Brno-Žabovřesky
souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu JMK „ Podpora rodinné
politiky na úrovni obcí“ pro rok 2014 ve výši 50.000,-Kč na doplnění prvku na hřiště pro seniory ve
vnitrobloku mezi ulicemi Korejská - Jindřichova - Zborovská - Klímova v městské části BrnoŽabovřesky a
doporučuje Zastupitelstvu MČ BŽ ke schválení.

Hlasování:

7:0:0

schváleno

2. Pronájem pozemku pod garáží p.č. 2867/32 a části pozemku p.č. 2867/11, k.ú. Žabovřesky

Rada městské části Brno-Žabovřesky
souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 2867/32 - zastavěná plocha garáží o výměře 19 m2 a části (12 m2)
pozemku p.č. 2867/11 - zastavěná plocha o celkové výměře 147 m2, k.ú. Žabovřesky,
schvaluje znění nájemní smlouvy na pronájem pozemků, která 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:

7:0:0

schváleno

3. Pronájem pozemku pod garáží p.č. 245, k.ú. Žabovřesky

Rada městské části Brno-Žabovřesky
souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 245 - zastavěná plocha garáží o výměře 21 m2, k.ú. Žabovřesky,
schvaluje znění nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží, která 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:

7:0:0

schváleno

4. Ukončení nájmu bytu č. 58 v domě Voroněžská 6, Brno, dohodou

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s dohodou o ukončení nájmu bytu č. 58 v domě
Voroněžská č. pop. 2545, č. or. 6, Brno, o velikosti 1+0, ke dni 31. 1. 2014.

Hlasování:

7:0:0

schváleno

5. Návrh změn pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky
zajišťování bytové náhrady

Rada městské části Brno-Žabovřesky
nesouhlasí s „Návrhem změn a doplnění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a
podmínek zajišťování bytové náhrady“ předloženým BO MMB,
schvaluje Stanovisko MČ BŽ k „Návrhu změn a doplnění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku
města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady“ a
doporučuje vydat Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku města Brna nová, odpovídající v celém
rozsahu nové kodifikaci a pojmům novému občanskému zákoníku.

Hlasování:

7:0:0

schváleno

6. Svěření pozemků p.č. 944/3, 5158, 5156, 5093/14, 5100, 5099, k. ú. Žabovřesky

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s podáním žádosti o svěření pozemků p.č. 944/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 162 m2, p.č. 5158 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 3.006 m2,
p.č. 5156 - orná půda o výměře 1.197 m2, p.č. 5093/14 - orná půda o výměře 24 m2, p.č. 5100 - zahrada
o výměře 158 m2, p.č. 5099 - zahrada o výměře 438 m2, vše k.ú. Žabovřesky, městské části Brno Žabovřesky, do kategorie: část III. Přílohy č. 4 Statutu města Brna - ostatní nemovitý majetek.

Hlasování:

7:0:0

schváleno

7. Vyjádření k žádosti o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně - lokalita Kroftova
Rada městské části Brno-Žabovřesky
souhlasí s udělením výjimky spol. AVRIOINVEST, a.s., Sochorova 23, 616 00 Brno podle čl. 3 obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně na lokalitu Kroftova
– pozemek p.č. 5179/2 o celkové výměře 5.493 m2, k.ú. Žabovřesky; výměra lokality pod pořadovým
číslem 79 se zmenší o 200 m2 (úprava a napojení komunikace na ul. Kroftova, Brno-Žabovřesky) a
souhlasí s předložením žádosti o udělení výjimky do RMB a ZMB.
Hlasování:

7:0:0

schváleno

8. Poskytnutí finančního daru Základní umělecké škole, Brno, Veveří 133

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s poskytnutím finančního daru Základní umělecké škole,
Brno, Veveří 133; IČ 449 93 528 ve výši 15 000,- Kč na zajištění XXI. ročníku mezinárodní klavírní
soutěže AMADEUS, který se bude konat ve dnech 13.- 15.února 2014 v Besedním domě, Komenského
nám. 8, Brno.

Hlasování:

7:0:0

schváleno

9. Poskytnutí finančního daru Ing. Pavlu Tesařovi

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s poskytnutím finančního daru Ing. Pavlu Tesařovi, IČ
47944242 ve výši 5 000,- Kč na zajištění 2. Swingového plesu pro Žabovřesky - Sestry Havelkovy, který
se
bude
konat
25.
ledna
2014
v MERSEY
KLUBU,
Minská
15,
616 00 Brno.

Hlasování:

7:0:0

schváleno

10. Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení
Rada městské části Brno-Žabovřesky navrhuje Radě města Brna finančně odměnit tyto ředitele/ky za
I. pololetí školního roku 2013/2014:

1. Ředitele Základní školy Brno, Jana Babáka 1 Mgr. Iva Pokorného za osobní podíl
na zajištění charitativní sbírky pro Nadaci dětské onkologie Krtek a prezentaci školy spojené
s muzikálem Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť.
2. Ředitelku Mateřské školy Brno, nám. Svornosti 8 Mgr. Danuši Komárkovou
za prosazování nových metod ve vzdělávání, za vedení logopedické třídy a za součinnost spojenou
s rekonstrukcí budovy mateřské školy.
3. Ředitele Základní školy Brno, Sirotkova 36 Mgr. Dana Jedličku za osobní podíl
na zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů, zejména z prostředků EU.
-

Ředitelku Mateřské školy Brno, Fanderlíkova 9a Mgr. Jarmilu Klímovou za součinnost
se zřizovatelem a aktivní spolupráci s rodiči při obnově herních prvků na školní zahradě.
Ředitelku Mateřské školy Beruška, Brno, Plovdivská 6 Bc. Hanu Durchánkovou, DiS. za součinnost
spojenou s rekonstrukcí budovy mateřské školy.
Ředitelku Mateřské školy Brno, Gabriely Preissové 8 Boženu Filkovou za součinnost spojenou
s rekonstrukcí budovy mateřské školy.
Ředitelku Mateřské školy Brno, Žižkova 57 Miroslavu Řeháčkovou za dodržování metodických
pokynů zřizovatele.
Ředitele Základní školy Brno, nám. Svornosti 7 Mgr. Miroslava Slámu za aktivní spolupráci
s Dětským domovem Dagmar a za aktivní přístup v doplňkové činnosti školy.
Ředitelku Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1 Bc. Hanu Machařovou za dodržování metodických
pokynů zřizovatele.
Ředitelku Školní jídelny Brno, nám. Svornosti 7 Bc. Ivu Vyskočilovou za aktivní přístup
v doplňkové činnosti školy.

Hlasování:

7:0:0

schváleno

11. Návrh na ocenění pedagogických pracovníků škol

Rada městské části Brno-Žabovřesky navrhuje Radě města Brna ocenit pana Mgr. Michala Kříže,
učitele Základní školy Brno, Sirotkova 36 u příležitosti Dne učitelů v roce 2014 v I. kategorii – Výrazná
pedagogická osobnost roku.

Hlasování:

7:0:0

schváleno

12. Podání žádosti na požadavky na nábytkové vybavení základních a mateřských škol

Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje podání žádosti na požadavky na nábytkové
vybavení základních a mateřských škol z rozpočtu města Brna pro rok 2014 na školská zařízení
MČ Brno-Žabovřesky dle následujících priorit:
1) Nábytkové vybavení učeben
Odhadované náklady: 113.000,00 Kč včetně DPH
Navrhovaná spoluúčast: 20.000,00 Kč
a) Základní škola Brno, nám. Svornosti 7
Odhadované náklady: 54.000,00 Kč včetně DPH,
Navrhovaná spoluúčast: 10.000,00 Kč, cena jednotlivého zařízení nad 40.000,- Kč.
b) Základní škola Brno, Sirotkova 36
Odhadované náklady: 59.000,00 Kč včetně DPH,
Navrhovaná spoluúčast: 10.000,00 Kč, cena jednotlivého zařízení nad 40.000,- Kč.
2) Nábytkové vybavení kabinetů učitelů 2. stupně Základní školy Brno, Jana Babáka 1
Odhadované náklady: 172.000,00 Kč včetně DPH,
Navrhovaná spoluúčast: 20.000,00 Kč, cena jednotlivého zařízení do 40.000,- Kč.
3) Nábytkové vybavení třídy Mateřské školy, Brno, Fanderlíkova 9a
Odhadované náklady: 225.000,00 Kč včetně DPH,
Navrhovaná spoluúčast: 30.000,00 Kč, cena jednotlivého zařízení do 40.000,- Kč.
4) Nábytkové vybavení šaten Mateřské školy, Brno, Žižkova 57
Odhadované náklady: 123.000,00 Kč včetně DPH,
Navrhovaná spoluúčast: 20.000,00 Kč, cena jednotlivého zařízení do 40.000,- Kč.
Hlasování:

7:0:0

schváleno

13. Podání žádosti na požadavky na vybavení školních kuchyní a jídelen
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje podání žádosti na požadavky na vybavení školních
kuchyní a jídelen z rozpočtu města Brna pro rok 2014 na školská zařízení MČ Brno-Žabovřesky dle
následujících priorit:
1) Velkokapacitní lednice 800 l pro Mateřskou školu, Brno, nám. Svornosti 8
Odhadované náklady: 70.000,00 Kč včetně DPH,
Navrhovaná spoluúčast: 15.000,00 Kč, cena jednotlivého zařízení nad 40.000,- Kč.
2) Kuchyňský robot včetně příslušenství pro Mateřskou školu Beruška, Brno, Plovdivská 6
Odhadované náklady: 150.000,00 Kč včetně DPH,
Navrhovaná spoluúčast: 40.000,00 Kč, cena jednotlivého zařízení nad 40.000,- Kč.
3) Konvektomat Rational na 20 gastronádob a zavážecí vozík pro Školní jídelnu Brno,
Jana Babáka 1
Odhadované náklady: 650.000,00 Kč včetně DPH,
Navrhovaná spoluúčast: 50.000,00 Kč, cena jednotlivého zařízení nad 40.000,- Kč.

Hlasování:

7:0:0

schváleno

14. Podání žádosti na požadavky na menší investice do škol a školských zařízení

Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje podání žádosti na požadavky na menší investice do škol
a školských zařízení z rozpočtu města Brna pro rok 2014 na školská zařízení MČ Brno-Žabovřesky dle
následujících priorit:
1) Zateplení obvodového pláště budovy Plovdivská č. or. 6, č. pop. 2568 - Mateřská škola Beruška,
Brno, Plovdivská 6
Odhadované náklady: 3,800.000 Kč
Požadavek: 2,800.000 Kč
Navrhovaná spoluúčast: 1,000.000 Kč.
Hlasování:

7:0:0

schváleno

15. Pověření člena ZMČ BŽ funkcí manažera projektu „Revitalizace území mezi ulicemi
Horova - Luční pro volnočasové aktivity občanů Žabovřesk“
Rada městské části Brno-Žabovřesky pověřuje člena ZMČ BŽ pana Ing. Josefa Roudnického funkcí
manažera projektu „Revitalizace území mezi ulicemi Horova – Luční pro volnočasové aktivity občanů
Žabovřesk“, a to s účinností od 6.2.2014.
Hlasování:

7:0:0

schváleno

Ukončení: 9:00 hodin
V Brně dne: 22. 1. 2014
Zapsala: Alice Drozdová

Ing. Pavel Tyralík
starosta
Ověřovatelé zápisu:

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

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

