Zápis
z 8. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 2. března 2015
v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno
Zahájení:

8:00 hodin

Přítomni:

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

Omluven:

Mgr. Filip Leder

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 Pronájem prostoru o celkové výměře 32 m2 v objektu KD Rubín,
Makovského náměstí 3, Brno
2.2 Žádost o společný nájem prostoru č. 644 - ateliéru v domě Voroněžská 2546/2, Brno
2.3 Návrh usnesení statutárního města Brna, městské části Brno-Žabovřesky, pro jednání
na schůzi Společenství vlastníků jednotek domu Kounicova č.or. 75,77,79,81,
č.p. 16,22,36,44, Brno
2.4 Žádost o souhlas se společným nájmem bytu č. 8 v domě Jindřichova 8, Brno
2.5 Žádost o souhlas se společným nájmem bytu č. 1 v domě Záhřebská 1, Brno
2.6 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě Voroněžská 6, Brno
2.7 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Voroněžská 9, byt č.15,
Brno a Hoblíkova 37, byt č. 7, Brno
2.8 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Voroněžská 2,
byt č. 29, Brno a Filipova 14, byt č. 4, Brno
2.9 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Vychodilova 9,
byt č. 2, Brno a Vysoké Popovice 156, byt č. 1, Brno
2.10 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 23 ve střešní nástavbě domu Gabriely Preissové 1,
Brno
2.11 Žádost o slevu z nájemného bytu č. 6, Fanderlíkova 1, Brno
2.12 Žádost o souhlas s provedením úprav v bytě č. 1 v bytovém domě Pod Kaštany 5, Brno
2.13 Pronájem obecního bytu č. 15 v domě Vychodilova 13, Brno, vel. 3+1, s dluhem
2.14 Žádost o ukončení nájmu prostoru č. 523 v domě na ul. Pod Kaštany 2281/12, Brno,
dohodou ke dni 2. 3. 2015
2.15 Výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem: „Rekonstrukce
bytových jader v BD Mozolky 53,55,57,59 a 61, Poznaňská 20 a 22 a Záhřebská 10 a 14
v Brně-Žabovřeskách - vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně
souvisejících činností“
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2.16 Výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem: „Zhotovení
podkladů pro odstranění stavby a vypracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí na akci Víceúčelové tělovýchovné zařízení ZŠ Sirotkova“
4. Odbor sociální péče a školství
4.1 Program pro poskytování dotací z rozpočtu městské části Brno-Žabovřesky
4.2 Provoz mateřské školy ve školním roce 2014/2015 - velikonoční prázdniny
4.3 Provoz mateřských škol ve školním roce 2014/2015 - období hlavních letních prázdnin
5. Odbor všeobecný
5.1 Dopravní plán pro rok 2016 zpracovávaný firmou KORDIS JMK, a.s.
5.2 Návrh na zařazení do plánu oprav komunikací na rok 2015 a roky následující opravu
povrchu chodníčku pro pěší u schodů mezi ul. Horská a ul. U Vodárny, Brno, na parcele
p. č. 5710/1 v k. ú. Žabovřesky
5.3 Žádost o vyjádření k dokumentaci stavby „Brno, Minská, st. úprava VN/NN“ ze dne
16. 02. 2015 firmy Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, k územnímu řízení
7.
Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014
8.
Memorandum o spolupráci s Brněnským svazem malé kopané, se sídlem 625 00,
Brno-Bohunice, Moldavská 536/21
9.
Jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „Ověření účetních závěrek příspěvkových
organizací, zřizovaných Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Žabovřesky,
auditorem“
10. Poskytnutí finančního příspěvku na účet „veřejné sbírky na pomoc pozůstalým po obětech“
vyhlášené městem Uherský Brod
Starosta přednesl návrh na rozšíření programu:
3. Odbor finanční
3.1

Souhlas se zveřejňováním údajů o rozpočtu městské části Brno-Žabovřesky a jeho plnění na
internetových stránkách formou tzv. rozklikávacího rozpočtu

Hlasování o rozšíření programu:

6 : 0 : 0 schváleno

Hlasování o programu jako celku: 6 : 0 : 0 schváleno
Odbor majetkový a bytový
2.1 Pronájem prostoru o celkové výměře 32 m2 v objektu KD Rubín,
Makovského náměstí 3, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje pronájem prostoru v 1. nadzemním podlaží objektu KD Rubín, Makovského nám. č.or. 3,
č.pop. 3166, Brno o celkové výměře 32 m2, který je součástí pozemku p.č. 6059, k.ú. Žabovřesky,
obec Brno, k provozování prodejny potravin za účelem podnikání - pekařství, cukrářství; hostinská
činnost; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; prodej
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, v sazbě nájemného:
za obchodní prostory, prostory pro zajištění služeb, kancelářské prostory: 4.000,- Kč/m2/rok
1. NP – místnost o výměře………………………..22 m2
za ostatní provizoria (WC, sprchový kout): 2.000,- Kč/m2/rok
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1. NP – místnost o výměře……………………..…..3 m2
za skladovací místnosti: 2.000,- Kč/m2/rok
1. NP – místnost o výměře………………………....7 m2
s celkovou roční výší nájemného 108.000,- Kč/rok a zálohami na službách ve výši 24.000,- Kč/rok,
spol. Pekárna Crocus s.r.o., Hudcova 532/78b, 612 00 Brno, IČ: 255 16 728, na dobu určitou 5 let
s účinností od 01.04.2015 do 31.03.2020.
schvaluje „Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání“
pověřuje starostu MČ Brno-Žabovřesky podpisem této smlouvy.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.2 Žádost o společný nájem prostoru č. 644 - ateliéru v domě Voroněžská 2546/2, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje společný nájem prostoru č. 644 - ateliéru ve 13. NP domu Voroněžská 2546/2, Brno,
rozšířením nájemní smlouvy ze dne 21. 11. 2007 na pronájem ateliéru o celkové výměře 61 m 2 o
další osobu za podmínky úpravy výše nájemného na 67,- Kč/m2/měsíc, tj. 804,- Kč/m2/rok.
schvaluje dodatek č. 1 k smlouvě o nájmu prostoru č. 644 - ateliér uzavřené dne 21. 11. 2007.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.3 Návrh usnesení statutárního města Brna, městské části Brno-Žabovřesky pro jednání na
schůzi Společenství vlastníků jednotek domu Kounicova č. or. 75, 77, 79, 81, č. p. 16, 22,
6, 44, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje návrh usnesení pro nejbližší jednání schůze
Společenství vlastníků jednotek domu Kounicova č. or. 75, 77, 79, 81, č. p. 16, 22, 36, 44 týkající
se oprav na domě Kounicova 75,77,79,81, Brno:
1a) Zařadit do plánu velkých oprav na rok 2015 výměnu stávajících dřevěných oken za okna
plastová v bytech a ve společných prostorách domu Kounicova 75,77,79,81, s úhradou finančních
nákladů za provedení díla s ohledem na znění Prohlášení vlastníka takto:
- u výměny oken nacházejících se ve společných částech domu Kounicova 75,77,79,81 bude cena
díla hrazena z finančních prostředků Společenství vlastníků jednotek domu Kounicova 75,77,79,81
- u výměny venkovních oken příslušejících k jednotlivým bytům bude 50% z ceny díla hrazeno z
finančních prostředků vlastníka bytové jednotky a 50% z ceny díla z finančních prostředků
Společenství vlastníků jednotek domu Kounicova 75,77,79,81.
1b) Oslovit společnost ikis s.r.o., IČ 63485290, vypracováním zadání veřejné zakázky na provedení
výměny otvorových výplní v domě Kounicova 75,77,79,81, Brno.
2) Zařadit do plánu velkých oprav na rok 2015 opravu ležaté kanalizace před domem Kounicova 79,
Brno. Dílo bude realizováno v roce 2015 jen v případě, že na účtu Společenství vlastníků jednotek
domu Kounicova 75,77,79,81 zůstane, po provedené výměně otvorových výplní, dostatek
finančních prostředků na realizaci tohoto díla. Výběr zhotovitele díla bude proveden oslovením
třech odborných firem s následným výběrem nejvýhodnější cenové nabídky.
Hlasování:

6:0:0

schváleno
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2.4 Žádost o souhlas se společným nájmem bytu č. 8 v domě Jindřichova 8, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje společný nájem u bytu č. 8 v domě Jindřichova 8,
vel. 3+1, Brno, mezi nájemci bytu a jejich synem.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.5 Žádost o souhlas se společným nájmem bytu č. 1 v domě Záhřebská 1, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje společný nájem u bytu č. 1 v domě Záhřebská 1,
vel. 2+1, Brno, mezi nájemcem bytu a její dcerou.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.6 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě Voroněžská 6, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 3 v domě Voroněžská 6, vel. 1+1, Brno. Nájemní
smlouva bude prodloužena dodatkem k nájemní smlouvě na dobu určitou 2 roky za stávající
nájemné, bez zajištění notářským zápisem s exekuční doložkou.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.7 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Voroněžská 9,
byt č. 15, Brno a Hoblíkova 37, byt č. 7, 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 9, byt č. 15, vel. 1+1, Brno a Hoblíkova
37, byt č. 7, vel. 2+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. 15, Voroněžská 9, 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:

6:0:0

schváleno
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2.8 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Voroněžská 2,
byt č. 29, Brno a Filipova 14, 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. 29, vel. 1+0, Brno a Filipova 14, byt
č. 4, 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. 29, 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:

6:0:0

schváleno

2.9 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Vychodilova 9,
byt č. 2, Brno a Vysoké Popovice 156, byt č. 1
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 Vychodilova 9, byt č. 2, vel. 3+1, Brno a Vysoké
Popovice 156, byt č. 1, vel. 2+1. 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. 2, Vychodilova 9, 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:

6:0:0

schváleno

2. 10 Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 23 ve střešní nástavbě domu Gabriely
Preissové 1, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy u obecního bytu č. 23 ve střešní nástavbě domu Gabriely
Preissové 1, postaveného dle Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické
infrastruktury,
schvaluje vrácení peněžních prostředků, které nájemkyně složila při podpisu nájemní smlouvy
k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a k
úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem dle ust. § 686a obč. zák. (v platném znění ke
dni složení peněžních prostředků). Nájemní smlouva bude prodloužena dodatkem č. 1 na dobu
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určitou 2 roky do 31. 3. 2017, bez podmínky podpisu notářského zápisu s exekuční doložkou.
Nájemné se každoročně upravuje v souladu s podmínkami nakládání s nájemními byty postavenými
s dotací podle Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury dle bodu d).
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.11 Žádost o slevu z nájemného bytu č. 6, Fanderlíkova 1, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje poskytnutí slevy z nájmu bytu č. 6 v domě
Fanderlíkova 1, Brno ve výši 50 % ze základního nájemného za 18,20 m2 (pokoj č.2) za období od
4. 8. 2014 do 10. 11. 2014 a za 11,50 m2 (kuchyň) za období od 2. 9. 2014 do 10. 11. 2014, tj.
celkem sleva 2 887,- Kč. Sleva je poskytnuta v důsledku zatečení do uvedených místností bytu.
Finanční vyrovnání bude provedeno prostřednictvím správce bytového fondu BYTASEN, spol.
s r.o.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.12 Žádost o souhlas s provedením úprav v bytě č. 1 v bytovém domě Pod Kaštany 5, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje nájemci bytu č. 1 v domě Pod Kaštany 5, Brno, provedení úprav v bytě - výměnu
stávající elektroinstalace v celém bytě, výměnu stávající kuchyňské linky za novou kuchyňskou
linku, výměnu vestavěné skříně, výměnu PVC v kuchyni (10 m2) a předsíni (7,45 m2) za nové PVC
včetně nivelační hmoty, a to na vlastní náklady nájemce bytu bez možnosti pozdější návratnosti
vynaložených finančních prostředků, za předpokladu dodržení podmínek správce domu fy
BYTASEN spol. s.r.o., dle vyjádření ze dne 20.1.2015,
souhlasí s proplacením ceny za materiál dle ceníku zařizovacích předmětů pro rok 2015 formou
refundace v celkové výši 6.457,- Kč, dle rozpisu správce fy BYTASEN spol. s.r.o.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.13 Pronájem obecního bytu č. 15 v domě Vychodilova 13, Brno, vel. 3+1, s dluhem
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje pronájem obecního bytu č. 15 v domě Vychodilova 13, Brno, vel. 3+1, s podmínkou
postoupení pohledávky, kterou má statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky, Horova
28, Brno, vůči původnímu nájemci bytu na bezdůvodném obohacení jakožto obvyklé nájemné a
zálohy na služby spojené s užíváním bytu č. 15 v domě Vychodilova 13, Brno, na nového nájemce
bytu. Pohledávka ke dni 5. 11. 2014 činí 240.148,- Kč. S vybraným 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 čtyř let. Po uplynutí této doby se sjednává výše nájmu 90 Kč/m2/měsíc, nedojde-li
k jiné dohodě a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky schválit postoupení pohledávky.
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Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.14 Žádost o ukončení nájmu prostoru č. 523 v domě na ul. Pod Kaštany 2281/12, Brno,
dohodou ke dni 2. 3. 2015
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje dohodu o ukončení nájmu prostoru č. 523,
sjednaného smlouvou o nájmu ze dne 16. 2. 2004 na dobu neurčitou, ve znění dodatku č. 1 ze dne
2. 9. 2004 a dodatku č. 2 ze dne 12. 6. 2008, situovaný v bytovém domě na ulici Pod Kaštany č. or.
12, č. p. 2281, v Brně-Žabovřeskách, o celkové výměře 122,40 m2, za účelem využití prodeje a
servisu výpočetní techniky, a to ke dni 2. 3. 2015, s nájemcem YCNEGA technologies s.r.o.,
IČ: 262 92 157, na základě podané žádosti dne 18. 2. 2015.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.15 Výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem:
„Rekonstrukce bytových jader v BD Mozolky 53,55,57,59 a 61, Poznaňská 20 a 22 a
Záhřebská 10 a 14 v Brně-Žabovřeskách - vypracování dokumentace pro provedení
stavby včetně souvisejících činností“
Rada městské části Brno-Žabovřesky
vybírá v souladu s doporučením hodnotící komise jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu
na služby pod názvem: „Rekonstrukce bytových jader v BD Mozolky 53,55,57,59 a 61, Poznaňská
20 a 22 a Záhřebská 10 a 14 v Brně-Žabovřeskách - vypracování dokumentace pro provedení
stavby včetně souvisejících činností“ firmu:
BOOS plan, a.s. IČ: 63481898
a schvaluje smlouvu o dílo a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s touto firmou.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.16 Výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem: „Zhotovení
podkladů pro odstranění stavby a vypracování projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí na akci Víceúčelové tělovýchovné zařízení ZŠ Sirotkova“
Rada městské části Brno-Žabovřesky
vybírá v souladu s doporučením hodnotící komise jako zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu
na služby pod názvem: „Zhotovení podkladů pro odstranění stavby a vypracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí na akci Víceúčelové tělovýchovné zařízení ZŠ Sirotkova“
firmu: Ing.arch. Gerö Jiří IČ: 65281764 a
schvaluje smlouvu o dílo a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s touto firmou.
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Hlasování:

6:0:0

schváleno

Odbor finanční
3.1 Souhlas se zveřejňováním údajů o rozpočtu městské části Brno-Žabovřesky a jeho plnění
na internetových stránkách formou tzv. rozklikávacího rozpočtu
Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí se záměrem zveřejňování údajů o rozpočtu městské
části Brno-Žabovřesky a jeho plnění na internetových stránkách města formou „rozklikávacího“
rozpočtu jednou za čtvrt roku v rozsahu odpovídajícímu členění podle podrobné rozpočtové
skladby.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

4. Odbor sociální péče a školství
4.1 Program pro poskytování dotací z rozpočtu městské části Brno-Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu městské části Brno-Žabovřesky včetně příloh
a stanoví Kritéria hodnocení žádosti – čl. V
- primární cílová skupina jsou obyvatelé městské části Žabovřesky
- akce nebo činnost se koná na území městské části Žabovřesky
- místní příslušnost žadatele k městské části Žabovřesky
- přiměřenost výše finančního požadavku k celkovému rozpočtu akce nebo činnosti
a ruší usnesení schválené na 66. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky dne 4. 9. 2013, bod
č. 4. 1 s účinností od 2. 3. 2015.
Hlasování:

6: 0 : 0

schváleno

4.2 Provoz mateřské školy ve školním roce 2014/2015 – velikonoční prázdniny
Rada městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí přerušení provozu Mateřské školy, Brno,
Žižkova 57 ve školním roce 2014/2015 v období velikonočních prázdnin, tj. 2. dubna 2015 a
3. dubna 2015.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

4.3 Provoz mateřských škol ve školním roce 2014/2015 – období hlavních letních prázdnin
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Rada městské části Brno-Žabovřesky
bere na vědomí zajištění provozu v jednotlivých mateřských školách v období od 01.07.2015 do
31.08.2015 takto:
MŠ Beruška Brno, Plovdivská 6
01.07.2015 – 10.07.2015
MŠ Brno, nám. Svornosti 8
01.07.2015 – 10.07.2015
MŠ Brno, Gabriely Preissové 8
13.07.2015 – 27.07.2015
MŠ Brno, Fanderlíkova 9a
27.07.2015 – 07.08.2015
MŠ Brno, Žižkova 57
10.08.2015 – 21.08.2015
a schvaluje přerušení provozu v jednotlivých mateřských školách mimo termíny výše uvedené
v období od 01.07.2015 do 31.08.2015.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

5. Odbor všeobecný
5.1 Dopravní plán pro rok 2016 zpracovávaný firmou KORDIS JMK, a.s.
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala připomínky a náměty k aktuálnímu provozu městské dopravy na území městské
části Brno-Žabovřesky pro přípravu Dopravního plánu na rok 2016, zpracovaný firmou
KORDIS JMK, a.s. a v případě, že je v plánu zahrnuto zřízení zastávky ulice Tichého - autobusová
linka č. 80, nenavrhuje žádné doplnění a změny.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

5.2 Návrh na zařazení do plánu oprav komunikací na rok 2015 a roky následující opravu
povrchu chodníčku pro pěší u schodů mezi ul. Horská a ul. U Vodárny, Brno, na parcele
p. č. 5710/1 v k. ú. Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje návrh zařadit do plánu oprav komunikací na
rok 2015 a roky následující opravu povrchu chodníčku pro pěší u schodů mezi ul. Horská a
ul. U Vodárny, Brno, na parcele p. č. 5710/1 v k. ú. Žabovřesky.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

5.3 Žádost o vyjádření k dokumentaci stavby „Brno, Minská, st. úprava VN/NN“ ze dne
16. 02. 2015 firmy Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, k územnímu řízení
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala předloženou dokumentaci stavby „Brno, Minská, st. úprava VN/NN“ ze dne 16. 02.
2015 firmy Puttner, s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, k územnímu řízení
Výkres SO 00 – Výměna vedení technické infrastruktury
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Výkres SO 01 – Nové kabelové vedení NNa
nemá k této dokumentaci námitek.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

7. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014
Rada městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí Roční zprávu o výsledcích finančních
kontrol za rok 2014.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

8. Memorandum o spolupráci s Brněnským svazem malé kopané, se sídlem 625 00
Brno-Bohunice, Moldavská 536/21
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje Memorandum o spolupráci s Brněnským svazem malé kopané, se sídlem 625 00
Brno-Bohunice, Moldavská 536/21 a
pověřuje starostu podpisem tohoto Memoranda.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

9. Jmenování hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „Ověření účetních závěrek příspěvkových
organizací, zřizovaných Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Žabovřesky,
auditorem“
Rada městské části Brno-Žabovřesky jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek uchazečů pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „Ověření účetních
závěrek příspěvkových organizací, zřizovaných Statutárním městem Brnem, městskou částí
Brno-Žabovřesky, auditorem“
členové
1. Ing. Pavel Tyralík
2. Bc. Petr Machálek
3. Ing. Karel Doležal
Hlasování:

6:0:0

schváleno
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10. Poskytnutí finančního příspěvku na „Veřejnou sbírku na pomoc pozůstalým po obětech“
vyhlášenou městem Uherský Brod
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje Poskytnutí finančního příspěvku na „Veřejnou
sbírku na pomoc pozůstalým po obětech“ vyhlášenou městem Uherský Brod ve výši 10 000,- Kč.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

Ukončení: 9:50 hodin
V Brně dne: 2. 3. 2015
Zapsala: Alice Drozdová

Ing. Pavel Tyralík
starosta

Ověřovatelé zápisu:

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

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