Zápis

z 15. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 21. května 2019
v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno
Zahájení:

8:00 hodin

Přítomni:

Mgr. Lucie Pokorná
Mgr. Filip Leder
Ing. Pavel Tyralík
Ing. Ivo Procházka
Libor Tupa

Omluven:

Bc. Petr Machálek
Josef Červenka

Přítomna:

Ing. Lenka Uvarová - tajemnice ÚMČ Brno-Žabovřesky

P r o g r a m:
1. Kontrola úkolů
2. Odbor sociální
2.1 Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2019 z dotačního titulu „Individuální
dotace JMK 2019“ na zajištění služeb Senior taxi
3. Odbor finanční
3.1 Rozpočtové opatření č. 04/2019
4. Odbor investiční
4.1 Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce účelových komunikací v MČ Brno-Žabovřesky“
4.2 „Rekonstrukce cyklotrasy Žabovřeské louky Brno“ souhlas s podáním žádosti o udělení
souhlasu Rady města Brna
4.3 Přihlášení Víceúčelového tělovýchovného zařízení při ZŠ Sirotkova do soutěže Stavba
roku 2019
4.4 Zadání veřejné zakázky zadávané v podlimitním řízení na stavební práce „Rekonstrukce
střechy ZŠ Jana Babáka 1“
4.5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce ohřevu
ústředního topení ve VS Kounicova 77, Brno-Žabovřesky“
5. Odbor všeobecný
5.1 Výzva k vyvěšení moravské zemské vlajky ve státní svátek dne 5. července 2019
5.2 Zrušení kontejnerového stání před domem Kvapilova 3 na parcele č. 5274/128 v k.ú.
Žabovřesky a přemístění nádob na komunální odpad do zrekonstruovaného klecového
kontejnerového stání před domem Kvapilova 5 na parcele č. 5274/144 k.ú. Žabovřesky
Hlasování o programu:

5:0:0

schváleno

2. Odbor sociální
2.1 Žádost o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2019 z dotačního titulu
„Individuální dotace JMK 2019“ na zajištění služeb Senior taxi
Rada městské částí Brno-Žabovřesky
schvaluje podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu JMK pro rok 2019 z dotačního titulu
„individuální dotace JMK 2019“ na zajištění služeb senior taxi a
bere na vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného
nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových finančních prostředků a
žádá Radu města Brna o udělení souhlasu s podáním žádosti o finanční podporu z rozpočtu
JMK pro rok 2019 z dotačního titulu „individuální dotace JMK 2019“ na zajištění služeb
senior taxi a
doporučuje zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky podání žádosti o finanční podporu
z rozpočtu JMK pro rok 2019 z dotačního titulu „individuální dotace JMK 2019“ na zajištění
služeb senior taxi vzít na vědomí.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

3. Odbor finanční
3.1 Rozpočtové opatření č. 04/2019
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje úpravu rozpočtu č. 04/2019:
- zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 3.200.000 Kč:
+ 3.200.000 Kč – investiční transfer z rozpočtu města Brna
Hlasování:

5:0:0

schváleno

4. Odbor investiční
4.1 Výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce účelových komunikací v MČ Brno-Žabovřesky“

Rada městské části Brno-Žabovřesky
vybírá jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce účelových komunikací v MČ Brno-Žabovřesky“ H.K.U., spol. s r.o.
IČ: 255 15 161 v souladu s doporučením hodnotící komise při posouzení a hodnocení nabídek
konané dne 20.05.2019 a
schvaluje Smlouvu o dílo a
pověřuje starostku podpisem Smlouvy o dílo s tímto uchazečem.

Hlasování:

5:0:0

schváleno

4.2 „Rekonstrukce cyklotrasy Žabovřeské louky Brno“ - souhlas s podáním žádosti
o udělení souhlasu Rady města Brna
Rada městské části Brno-Žabovřesky
souhlasí se záměrem rekonstrukce komunikace, po které je vedena cyklotrasa Eurovelo
v lokalitě Žabovřeské louky v Brně-Žabovřeskách a
žádá Radu města Brna o udělení souhlasu se zpracováním investičního záměru na
rekonstrukci cyklotrasy Žabovřeské louky Brno.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

4.3 Přihlášení Víceúčelového tělovýchovného zařízení při ZŠ Sirotkova do soutěže
Stavba roku 2019
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje přihlášení novostavby „Víceúčelového tělovýchovného zařízení při ZŠ Sirotkova“
do soutěže Stavba roku 2019
vyzývá Odbor investiční, aby neprodleně zahájil úkony směřující k přihlášení této stavby do
soutěže.

Hlasování:

5:0:0

schváleno

4.4 Zadání veřejné zakázky zadávané v podlimitním řízení na stavební práce
„Rekonstrukce střechy ZŠ Jana Babáka 1“
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje zadání veřejné zakázky zadávané v podlimitním řízení na stavební práce
„Rekonstrukce střechy ZŠ Jana Babáka 1“ a
vyzývá příkazníka ve funkci zástupce zadavatele, pověřeného touto funkcí na základě
příkazní smlouvy č. č.34/17 ze dne 31.03.2017, aby neprodleně zahájil úkony směřující k
zadání této veřejné zakázky zadávané v podlimitním řízení na stavební práce v souladu se
zněním Zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

4.5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce ohřevu
ústředního topení ve VS Kounicova 77, Brno-Žabovřesky“
Rada městské části Brno – Žabovřesky
schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce ohřevu
ústředního topení ve VS Kounicova 77, Brno-Žabovřesky“ a
vyzývá zadavatele, aby neprodleně zahájil úkony směřující k zadání této veřejné zakázky
malého rozsahu v souladu se zněním Zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.
Hlasování:

5:0:0

schváleno

5. Odbor všeobecný
5.1 Výzva k vyvěšení moravské zemské vlajky ve státní svátek dne 5. července 2019
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala žádost spolku Moravská národní obec z. s., se sídlem Jetelová 498/13, 644 00
Brno-Soběšice, IČ: 720 64 072, o připojení se k výzvě k vyvěšení moravské zemské vlajky na
budově městské části města Brna, Brno-Žabovřesky, a to ve státní svátek dne 5. července
2019 na počest příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a
poctě moravské zemi a
souhlasí s připojením se k výzvě spočívající ve vyvěšení moravské zemské vlajky na budově
městské části města Brna, Brno-Žabovřesky, a to ve státní svátek dne 5. července 2019 na
počest příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a poctě
moravské zemi.

Hlasování:

5:0:0

schváleno

5.2 Zrušení kontejnerového stání před domem Kvapilova 3 na parcele v k.ú.
Žabovřesky a přemístění nádob na komunální odpad do zrekonstruovaného
klecového kontejnerového stání před domem Kvapilova 5 na parcele v k.ú.
Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje zrušení kontejnerového stání před domem
Kvapilova 3 na parcele v k.ú. Žabovřesky a přemístění nádob na komunální odpad do
zrekonstruovaného klecového kontejnerového stání před domem Kvapilova 5 na parcele v
k.ú. Žabovřesky.

Hlasování:

5:0:0

schváleno

Ukončení: 9:15 hodin
V Brně dne: 21.05.2019
Zapsala: Alice Drozdová
Mgr. Lucie Pokorná
starostka

Ověřovatelé zápisu:

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

