Zápis

z 7. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 4. února 2019
v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno
Zahájení:

8:00 hodin

Přítomni:

Mgr. Lucie Pokorná
Ing. Pavel Tyralík
Bc. Petr Machálek
Josef Červenka
Ing. Ivo Procházka
Libor Tupa

Omluven:

Mgr. Filip Leder

Přítomna:

Ing. Lenka Uvarová - tajemnice ÚMČ Brno-Žabovřesky

P r o g r a m:
1. Kontrola úkolů
2. Odbor majetkový a bytový
2.1 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v domě Šmejkalova 52, Brno,
2.2 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům Mozolky 55,
byt č. 3, Brno a Konečného nám. 2, byt č. 6
2.3 Přechod nájmu bytu č. 2 v domě Voroněžská 9, Brno
2.4 Přechod nájmu bytu č. 1 v domě Pod Kaštany 13, Brno
2.5 Přechod nájmu bytu č. 7 v domě Voroněžská 9, Brno
2.6 Pronájem obecního bytu č.7, Mozolky 55, vel. 2+1
2.7 Pronájem obecního bytu č.15, Jindřichova 8, vel. 2+1, s postoupením pohledávky
2.8 Vyčlenění bytové jednotky z obecního bytového fondu pro potřeby ubytování
nájemců v rámci rekonstrukce bytových jader v domech Gabriely Preissové 1, 3,
Poznaňská 3, Voroněžská 12, 14, 16, 18, Vychodilova 11, 13, Brno
2.9 Pronájem obecního bytu č. 20, Kounicova 73, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
jádra v bytě č. 9 v domě Voroněžská 14, Brno
2.10 Inflační koeficient pro valorizaci nájemních smluv
2.11 Souhlas s umístěním sídla společnosti Rodinný zubař, s.r.o., IČ: 014 09 964 na adresu
Pod Kaštany 2288/15, Brno
2.12 Výpověď smlouvy o nájmu ze dne 30.11.2012 – NP č. 635, Kounicova 57/83, OKAY
Market s.r.o., IČ: 246 78 643
2.13 Žádost o vyjádření MČ Brno-Žabovřesky ke stavebnímu záměru „Sběrné středisko
odpadů Sochorova“ v k.ú. Žabovřesky
2.14 Záměr prodeje zbývajících obecních bytových jednotek v domě Veveří 110, 112, 114,
Brno
2.15 Prodej pozemku p.č. 5203/1, k.ú. Žabovřesky
2.16 Prodej části pozemku p.č. 6153, k.ú. Žabovřesky

2.17 Žádost o snížení pachtovného – pozemek p.č. 5646 část d), k.ú. Žabovřesky
2.18 Žádost o vyjádření k dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „Obytný
soubor Bochořákova“
2.19 Žádost o opětovné projednání žádosti o vyjádření k územnímu rozhodnutí a stavebnímu
povolení na akci „VILA Palacký Vrch“, k.ú. Žabovřesky
2.20 Aktualizace vyjádření k prodeji nebo pronájmu pozemků p.č. 982, 947/3, 1038/6
a části pozemku p.č. 1038/5, vše v k.ú. Žabovřesky
2.21 Pronájem prostoru č.648 v 1. PP bytového domu na ul. Vychodilova 2528/7, Brno
3. Odbor finanční
3.1 Poskytnutí finančních prostředků Mateřské škole, Brno, Žižkova 57 na nákup lehátek
3.2 Rozpočtové opatření č. 01/2019
4. Odbor investiční
4.1 Výzva k podání nabídky v rámci minitendru „Údržba silniční zeleně v MČ
Brno-Žabovřesky“
5. Odbor všeobecný
5.1 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
5.2 Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo o provádění intenzivní údržby parků v MČ
Brno-Žabovřesky, uzavřené dne 26.08.2014 se spol. FCC Žabovřesky, s.r.o.,
Korejská 3082/4, 616 00 Brno, IČ: 489 08 746, DIČ: CZ48908746
5.3 Zimní údržba na chodníčku Klímova-Zborovská
5.4 Uzavírky větví mimoúrovňového křížení a uzavírky mostu ev.č.42-001 - „Záznam
jednání uzavírkové komise – dne 15.01.2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/42 Brno
VMO Žabovřeská I – I. etapa“
6. Odbor kultury
6.1 Nabídka a realizace neplaceného kulturního dopoledne v KD Rubín, určená pro mateřské
školy, zřizované městskou částí Brno-Žabovřesky, a to v zimních měsících v roce 2019
7. Úsek tajemnice
7.1 Poskytnutí dotace organizaci Klub malé kopané Morcan žabinští vlci, Oblá 24,
634 00 Brno, IČ: 485 12 281 na rok 2019
7.2 Poskytnutí dotace organizaci Sportovní akademie mládeže Brno, z. s., Merhautova
836/64, 613 00 Brno, IČ: 270 45 978 na rok 2019
7.3 Poskytnutí dotace organizaci - Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace,
Kobližná 4, 601 50 Brno, IČ: 001 01 494 na rok 2019
7.4 Poskytnutí dotace organizaci - Ruka pro život o.p.s., Rajmonova 1199/4, 182 00 Praha 8,
IČ: 270 17 699 na rok 2019
7.5 Přehled přijatých peněžitých účelově neurčených darů za rok 2018
7.6 Stanovení výše odměny pro zpracovatele evidence školného MŠ pro rok 2019
7.7 Žádost o použití finančních prostředků z provozního příspěvku MŠ Beruška, Brno,
Plovdivská 6, příspěvkové organizace – evidence úplat
7.8 Žádost o použití finančních prostředků z provozního příspěvku MŠ Brno,
Fanderlíkova 9a, příspěvkové organizace – evidence úplat
7.9 Žádost o použití finančních prostředků z provozního příspěvku MŠ Brno, Žižkova 57,
příspěvkové organizace – evidence úplat
7.10 Termín, místo a doba zápisu do mateřských škol na školní rok 2019/2020
7.11 Termín, místo a doba zápisu do1. tříd Základní školy Brno, Jana Babáka 1 na školní rok
2019/2020
7.12 Termín, místo a doba zápisu do 1. tříd Základní školy Brno, nám. Svornosti 7 na školní
rok 2019/2020

7.13 Termín, místo a doba zápisu do 1. tříd Základní školy Brno, Sirotkova 36 na školní rok
2019/2020
7.14 Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení
7.15 Návrh na ocenění pedagogických pracovníků škol
7.16 Smlouva o organizaci a zajištění akcí
7.17 Jednací řád zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky
8. Předběžný program III. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky
9. Různé

Hlasování o programu:

6:0:0

schváleno

2. Odbor majetkový a bytový
2.1 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v domě Šmejkalova 52, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 5 v
domě Šmejkalova 52, Brno, vel. 3+1, nájemci na dobu neurčitou ve stávající výší nájemného.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.2 Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemních smluv k bytům
Mozolky 55, byt č. 3, Brno a Konečného nám. 2, byt č. 6
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje v souladu s ust. § 1895 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodu o
postoupení práv a povinností nájemcům z nájemních smluv k bytům Mozolky 55, byt č. 3,
vel. 2+1, Brno a Konečného nám. 2, byt č. 6, Brno, vel. 3+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. 3, Mozolky 55, 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 pozbude
platnosti.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.3 Přechod nájmu bytu č. 2 v domě Voroněžská 9, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 2279
obč. zák. pro přechod nájmu bytu č. 2 v domě Voroněžská 9, vel. 2+1, Brno, z nájemce, který
zemřel, na dceru. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky do 04.12.2020.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.4 Přechod nájmu bytu č. 1 v domě Pod Kaštany 13, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 2279
obč. zák. pro přechod nájmu bytu č. 1 v domě Pod Kaštany 13, vel. 2+1, Brno, z nájemce,
který zemřel, na vnučku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky do
13.07.2020.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.5 Přechod nájmu bytu č. 7 v domě Voroněžská 9, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 2279
obč. zák. pro přechod nájmu bytu č. 7 v domě Voroněžská 9, vel. 2+1, Brno, z nájemkyně,
která zemřela, na vnučku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky do
12.11.2020.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.6 Pronájem obecního bytu č. 7, Mozolky 55, vel. 2+1
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje pronájem obecního bytu č. 7 v domě
Mozolky 55, vel. 2+1, Brno novému nájemci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 2 roky s nájemným ve výši 90,00 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 trojnásobku sjednaného měsíčního nájemného. V případě neuzavření nájemní smlouvy
na byt bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.7 Pronájem obecního bytu č. 15, Jindřichova 8, vel. 2+1, s postoupením pohledávky
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje pronájem obecního bytu č. 15 v domě Jindřichova 8, vel. 2+1, Brno, novému
nájemci, 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 která ke dni 28.08.2018 činí celkem 54.973,- Kč, na úrocích z prodlení ke
dni vrácení bytu ve výši 1.285,- Kč a pohledávku na dluhu za vyklizení bytu vč. sklepní kóje
ve výši 7.139,- Kč, tj. úhrnem v celkové výši 63.397,- 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
90,00 Kč/m2/měsíc. V případě neuzavření nájemní smlouvy na byt bude nájemní smlouva
uzavřena s dalším žadatelem,
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky schválit uzavření smlouvy
o postoupení pohledávky.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.8 Vyčlenění bytové jednotky z obecního bytového fondu pro potřeby ubytování
nájemců v rámci rekonstrukce bytových jader v domech Gabriely Preissové 1, 3,
Poznaňská 3, Voroněžská 12, 14, 16, 18, Vychodilova 11, 13, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s vyčleněním bytové jednotky z obecního
bytového fondu městské části Brno-Žabovřesky, která bude k dispozici jako náhradní
ubytování pro nájemníky v případě jejich naléhavé potřeby v rámci rekonstrukce bytových
jader v domech Gabriely Preissové 1,3, Poznaňská 3, Voroněžská 12,14, 16, 18, Vychodilova
11, 13, Brno: Kounicova 73, byt č. 20 o velkosti 2+1.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.9 Pronájem obecního bytu č. 20, Kounicova 73, Brno, po dobu rekonstrukce
bytového jádra v bytě č. 9 v domě Voroněžská 14, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje Smlouvu o nájmu bytu č. 20, Kounicova 73,
Brno, vel. 2+1, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Žabovřesky a
nájemkyní, trvale bytem Voroněžská č. p. 2379, č. or. 14, Brno. Smlouva o nájmu bytu bude
uzavřena na dobu určitou nezbytně nutnou pro rekonstrukci bytového jádra bytu č. 9, na ulici
Voroněžská č. p. 2379, č. or. 14, Brno, ve vlastnictví statutárního města Brna, jehož je
nájemkyně.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.10 Inflační koeficient pro valorizaci nájemních smluv
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje valorizaci nájemného u nájemních smluv s inflační doložkou u všech prostor
vč. prostor sloužících podnikání, které má MČ Brno-Žabovřesky ve správě, o míru inflace
2,1 % za období od 01.01.2019,
schvaluje valorizaci nájemného u nájemních smluv s inflační doložkou u bytů ve správě MČ
Brno-Žabovřesky o míru inflace 2,1 % za období od 01.07.2019.

Hlasování:

5:0:1

schváleno

2.11 Souhlas s umístěním sídla společnosti Rodinný zubař, s.r.o., IČ: 014 09 964 na
adresu Pod Kaštany 2288/15, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky
souhlasí s umístěním sídla společnosti Rodinný zubař, s.r.o., IČ: 014 09 964 v nemovitosti na
adrese Pod Kaštany 2288/15, Brno, která je součástí pozemku p. č. 2791, zapsané na LV
č. 10001, k. ú. Žabovřesky, obec Brno,
bere na vědomí změnu jednatele společnosti.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.12 Výpověď smlouvy o nájmu ze dne 30.11.2012 – NP č. 635, Kounicova 57/83, OKAY
Market s.r.o., IČ: 246 78 643
Rada městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí výpověď Smlouvy o nájmu ze dne
30.11.2012 nájemce OKAY Market s.r.o., IČ: 246 78 643, na prostory sloužící podnikání
č. 635, o celkové výměře 364,74 m2, v domě č. p. 57, na ulici Kounicova č. or. 83, v Brně,
pronajaté za účelem prodeje potravin, občerstvení a zboží denní potřeby, uzavřené na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, na základě výpovědi podané dne 14.12.2018. Dle
podané výpovědi nájemcem nájemní poměr končí k 31.03.2019.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.13 Žádost o vyjádření MČ Brno-Žabovřesky ke stavebnímu záměru „Sběrné
středisko odpadů Sochorova“ v k.ú. Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala žádost spol. GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČO: 463 44 942 ve
věci vyjádření městské části Brno-Žabovřesky ke stavebnímu záměru „Sběrné středisko
odpadů Sochorova“ v k.ú. Žabovřesky a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky souhlasit s realizací stavebního
záměru „Sběrné středisko odpadů Sochorova“ v k.ú. Žabovřesky, stavebníka spol. SAKO
Brno, a.s., Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno, IČO: 607 13 470, kdy budou dle projektové
dokumentace pro stavební povolení z května 2018 uvedenou stavbou mimo jiné dotčeny
i pozemky statutárního města Brna, zapsané na LV 10001, p.č. 5154/1, 5155, 5156, 5158/1,
5158/9, 5158/11, vše v k.ú. Žabovřesky, svěřené do správy městské části Brno-Žabovřesky do
kategorie: Část III. - Ostatní nemovitý majetek.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.14 Záměr prodeje zbývajících obecních bytových jednotek v domě
Veveří 110, 112, 114, Brno
Bc. Machálek prohlásil podjatost.
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala žádost Bytového odboru MMB, ze dne 04.10.2018 a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky doporučit Zastupitelstvu města
Brna schválit záměr prodeje bytových jednotek vymezených podle § 1166 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, v budově č.p. 2122, č.p. 2207, č.p.
2318 (část obce Žabovřesky), byt. dům, na pozemcích p.č. 2824/1, p.č. 2824/2, 2824/3,
2824/5 a p.č. 2824/7, na ulici Veveří 110, 112, 114 v Brně, v k.ú. Žabovřesky, dle Postupu
města při prodeji bytového fondu schváleného ZMB č. Z7/16 dne 15.03.2016, ve znění
pozdějších změn, a to:
• jednotky č. 2122/1 – byt včetně spoluvlastnického podílu id. 449/28786 na
společných částech budovy č.p. 2122, č.p. 2207, č.p. 2318 (část obce Žabovřesky),
byt. dům, na pozemcích p.č. 2824/1, p.č. 2824/2, p.č. 2824/3, p.č. 2824/5 a p.č.
2824/7, a na pozemcích p.č. 2824/3, p.č. 2824/2, p.č. 2824/5, p.č. 2824/1, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno
• jednotky č. 2122/2 – byt včetně spoluvlastnického podílu id. 826/28786 na společných
částech budovy č.p. 2122, č.p. 2207, č.p. 2318 (část obce Žabovřesky), byt. dům, na
pozemcích p.č. 2824/1, p.č. 2824/2, p.č. 2824/3, p.č. 2824/5 a p.č. 2824/7, a na
pozemcích p.č. 2824/3, p.č. 2824/2, p.č. 2824/5, p.č. 2824/1, vše v katastrálním území
Žabovřesky, obec Brno
• jednotky č. 2122/3 – byt včetně spoluvlastnického podílu id. 826/28786 na společných
částech budovy č.p. 2122, č.p. 2207, č.p. 2318 (část obce Žabovřesky), byt. dům, na
pozemcích p.č. 2824/1, p.č. 2824/2, p.č. 2824/3, p.č. 2824/5 a p.č. 2824/7, a na
pozemcích p.č. 2824/3, p.č. 2824/2, p.č. 2824/5, p.č. 2824/1, vše v katastrálním území
Žabovřesky, obec Brno
• jednotky č. 2207/1 – byt včetně spoluvlastnického podílu id. 827/28786 na
společných částech budovy č.p. 2122, č.p. 2207, č.p. 2318 (část obce Žabovřesky),
byt. dům, na pozemcích p.č. 2824/1, p.č. 2824/2, p.č. 2824/3, p.č. 2824/5 a p.č.
2824/7, a na pozemcích p.č. 2824/3, p.č. 2824/2, p.č. 2824/5, p.č. 2824/1, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno
• jednotky č. 2207/2 – byt včetně spoluvlastnického podílu id. 970/28786 na
společných částech budovy č.p. 2122, č.p. 2207, č.p. 2318 (část obce Žabovřesky),
byt. dům, na pozemcích p.č. 2824/1, p.č. 2824/2, p.č. 2824/3, p.č. 2824/5 a p.č.
2824/7, a na pozemcích p.č. 2824/3, p.č. 2824/2, p.č. 2824/5, p.č. 2824/1, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno
• jednotky č. 2207/4 – byt včetně spoluvlastnického podílu id. 835/28786 na
společných částech budovy č.p. 2122, č.p. 2207, č.p. 2318 (část obce Žabovřesky),
byt. dům, na pozemcích p.č. 2824/1, p.č. 2824/2, p.č. 2824/3, p.č. 2824/5 a p.č.
2824/7, a na pozemcích p.č. 2824/3, p.č. 2824/2, p.č. 2824/5, p.č. 2824/1, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno
• jednotky č. 2207/5 – byt včetně spoluvlastnického podílu id. 686/28786 na
společných částech budovy č.p. 2122, č.p. 2207, č.p. 2318 (část obce Žabovřesky),
byt. dům, na pozemcích p.č. 2824/1, p.č. 2824/2, p.č. 2824/3, p.č. 2824/5 a p.č.
2824/7, a na pozemcích p.č. 2824/3, p.č. 2824/2, p.č. 2824/5, p.č. 2824/1, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno

•

•

•

•

•

•

jednotky č. 2207/7 – byt včetně spoluvlastnického podílu id. 833/28786 na
společných částech budovy č.p. 2122, č.p. 2207, č.p. 2318 (část obce Žabovřesky),
byt. dům, na pozemcích p.č. 2824/1, p.č. 2824/2, p.č. 2824/3, p.č. 2824/5 a p.č.
2824/7, a na pozemcích p.č. 2824/3, p.č. 2824/2, p.č. 2824/5, p.č. 2824/1, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno
jednotky č. 2207/9 – byt včetně spoluvlastnického podílu id. 692/28786 na
společných částech budovy č.p. 2122, č.p. 2207, č.p. 2318 (část obce Žabovřesky),
byt. dům, na pozemcích p.č. 2824/1, p.č. 2824/2, p.č. 2824/3, p.č. 2824/5 a p.č.
2824/7, a na pozemcích p.č. 2824/3, p.č. 2824/2, p.č. 2824/5, p.č. 2824/1, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno
jednotky č. 2207/12 – byt včetně spoluvlastnického podílu id. 697/28786 na
společných částech budovy č.p. 2122, č.p. 2207, č.p. 2318 (část obce Žabovřesky),
byt. dům, na pozemcích p.č. 2824/1, p.č. 2824/2, p.č. 2824/3, p.č. 2824/5 a p.č.
2824/7, a na pozemcích p.č. 2824/3, p.č. 2824/2, p.č. 2824/5, p.č. 2824/1, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno
jednotky č. 2318/9 – byt včetně spoluvlastnického podílu id. 832/28786 na
společných částech budovy č.p. 2122, č.p. 2207, č.p. 2318 (část obce Žabovřesky),
byt. dům, na pozemcích p.č. 2824/1, p.č. 2824/2, p.č. 2824/3, p.č. 2824/5 a p.č.
2824/7, a na pozemcích p.č. 2824/3, p.č. 2824/2, p.č. 2824/5, p.č. 2824/1, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno
jednotky č. 2318/10 – byt včetně spoluvlastnického podílu id. 840/28786 na
společných částech budovy č.p. 2122, č.p. 2207, č.p. 2318 (část obce Žabovřesky),
byt. dům, na pozemcích p.č. 2824/1, p.č. 2824/2, p.č. 2824/3, p.č. 2824/5 a p.č.
2824/7, a na pozemcích p.č. 2824/3, p.č. 2824/2, p.č. 2824/5, p.č. 2824/1, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno
jednotky č. 2318/12 – byt včetně spoluvlastnického podílu id. 693/28786 na
společných částech budovy č.p. 2122, č.p. 2207, č.p. 2318 (část obce Žabovřesky),
byt. dům, na pozemcích p.č. 2824/1, p.č. 2824/2, p.č. 2824/3, p.č. 2824/5 a p.č.
2824/7, a na pozemcích p.č. 2824/3, p.č. 2824/2, p.č. 2824/5, p.č. 2824/1, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno

Hlasování:

5:0:1

schváleno

2.15 Prodej pozemku p.č. 5203/1, k.ú. Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala prodej pozemku p.č. 5203/1 – zahrada o výměře 449 m2, k.ú. Žabovřesky z
úrovně statutárního města Brna a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky doporučit Zastupitelstvu města
Brna prodej pozemku p.č. 5203/1 – zahrada o výměře 449 m2, k.ú. Žabovřesky z úrovně
statutárního města Brna, schválit.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.16 Prodej části pozemku p.č. 6153, k.ú. Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala prodej části (cca 25 m2) pozemku p.č. 6153 – ost. plocha, jiná plocha o celkové
výměře 286 m2, k.ú. Žabovřesky z úrovně statutárního města Brna a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky doporučit Zastupitelstvu města
Brna prodej části (cca 25 m2) pozemku p.č. 6153 – ost. plocha, jiná plocha o celkové výměře
286 m2, k.ú. Žabovřesky z úrovně statutárního města Brna, neschválit.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.17 Žádost o snížení pachtovného - pozemek p.č. 5646 část d), k.ú. Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky neschvaluje snížení pachtovného za propachtování části
– 127 m2 pozemku p.č. 5646 část d) – zahrada o celkové propachtované výměře 396 m2, k.ú.
Žabovřesky ze stávající výše pachtovného 7,- Kč/m2/rok na 1,- Kč/m2/rok.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.18 Žádost o vyjádření k dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
„Obytný soubor Bochořákova“
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala žádost spol. knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno,
IČ: 479 12 481 o vyjádření městské části Brno-Žabovřesky k projektové dokumentaci „SO
502: Prodloužení ulice Bochořákovy“, která je součástí stavby „Obytný soubor Bochořákova“
v k.ú. Žabovřesky, zpracované spol. knesl kynčl architekti s.r.o. z května 2017, kdy budou
uvedenou stavbou mimo jiné dotčeny i pozemky statutárního města Brna, zapsané na LV
10001, p.č. 5272/5 a p.č. 5477/2, oba v k.ú. Žabovřesky a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky:
1. souhlasit s navrhovaným záměrem „SO 502: Prodloužení ulice Bochořákovy“, pro
část stavby s názvem „Obytný soubor Bochořákova“ v k.ú. Žabovřesky, a to pro
stavbu 3 řadových rodinných domů na pozemku p.č. 5479/1, k.ú. Žabovřesky,
2. souhlasit s další částí stavby s názvem „Obytný soubor Bochořákova“ v k.ú.
Žabovřesky, a to pro stavbu samostatně stojícího rodinného domu na pozemcích p.č.
5520/1, 5520/2, 5521/1, 5519, 5515/2, 5513, 5508, 5507, vše v k.ú. Žabovřesky, za
podmínky rozšíření příjezdové komunikace mezi bytovými domy VychodilovaBochořákova.

Hlasování:

5:0:1

schváleno

2.19 Žádost o opětovné projednání žádosti o vyjádření k územnímu rozhodnutí
a stavebnímu povolení na akci „VILA Palacký Vrch“, k.ú. Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky
ruší usnesení 81. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, ze dne 05.06.2017, bod 2.33
projednala žádost Ing. Veroniky Káňové, Fanderlíkova 15, 616 00 Brno, IČO: 757 53 707 ve
věci vyjádření městské části Brno-Žabovřesky k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení
na akci „VILA Palacký vrch“ v k.ú. Žabovřesky, dle projektové dokumentace, předložené
dne 02.10.2018 a doplněné dne 12.12.2018 a doporučuje Zastupitelstvu městské části
Brno-Žabovřesky:
- zrušit usnesení XVII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, ze dne
22.06.2017, bod 14
- souhlasit s navrhovaným stavebním záměrem „VILA Palacký vrch“ v k.ú. Žabovřesky, kdy
budou dle předložené projektové dokumentace uvedenou stavbou mimo jiné dotčeny i
pozemky statutárního města Brna, zapsané na LV 10001, p.č. 5392/3, 5392/11, 5402/1,
5405/1, vše v k.ú. Žabovřesky.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.20 Aktualizace vyjádření k prodeji nebo pronájmu pozemků p.č. 982, 947/3, 1038/6
a části pozemku p.č. 1038/5, vše v k.ú. Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala žádost Majetkového odboru MMB, ze dne 01.11.2018 a trvá na usnesení
2. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky konaného dne 01.12.2014, která:
• neschválila pronájem pozemků p.č. 982, p.č. 1038/6 a části pozemku p.č. 1038/5, vše
k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna,
• neschválila pronájem id. 1/3 pozemku p.č. 947/3, k.ú. Žabovřesky, z úrovně
statutárního města Brna,
• neschválila zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu přes části pozemků p.č. 982,
p.č. 1038/5 a pozemek p.č. 1038/6, k.ú. Žabovřesky, k nemovitostem situovaným na
pozemcích p.č. 981/1, 981/2 a 981/3, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města
Brna.
projednala žádost Majetkového odboru MMB, ze dne 01.11.2018 a doporučuje
Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky trvat na usnesení II. zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-Žabovřesky konaného dne 18.12.2014, které:
• neschválilo prodej pozemků p.č. 982, p.č. 1038/6 a části pozemku p.č. 1038/5, vše k.ú.
Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna, s podmínkou zřízení věcného břemene
přístupu a příjezdu na těchto pozemcích k nemovitostem,
• neschválilo prodej id. 1/3 pozemku p.č. 947/3, pozemků p.č. 982, p.č. 1038/6 a části
pozemku p.č. 1038/5, vše k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna,
• neschválilo prodej pozemku p.č. 982 a části pozemku p.č. 1038/5, vše k.ú.
Žabovřesky, formou nabídkového řízení z úrovně statutárního města Brna s

podmínkou zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu na těchto pozemcích k
nemovitostem.
projednala svěření pozemků p.č. 982, p.č. 947/3 (id. 1/3), p.č. 1038/6 a části pozemku p.č.
1038/5 dle Přílohy č. 1, která bude oddělena geometrickým plánem, vše v k.ú. Žabovřesky, do
správy městské části Brno-Žabovřesky a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky doporučit Zastupitelstvu města
Brna svěření pozemků p.č. 982, p.č. 947/3 (id. 1/3), p.č. 1038/6 a části pozemku p.č. 1038/5
dle Přílohy č. 1, která bude oddělena geometrickým plánem, vše v k.ú. Žabovřesky, do správy
městské části Brno-Žabovřesky, schválit.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

2.21 Pronájem prostoru č. 648 v 1. PP bytového domu na ul. Vychodilova 2528/7, Brno
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje smlouvu o nájmu prostoru č. 648 v
1. PP bytového domu č. p. 2528, na ul. Vychodilova, č. or. 7, Brno, o celkové výměře 7,7 m2,
na dobu určitou 10 let, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s výší nájmu bez DPH
8.000 Kč/rok/7,7 m2, za účelem užívání jako technologická místnost pro podnikatelskou
činnost nájemce – k umístění, instalaci a provozování zařízení, tj. zajištění sítí elektronických
komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v plat. znění, s
nájemcem Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

3. Odbor finanční
3.1 Poskytnutí finančních prostředků Mateřské škole, Brno, Žižkova 57 na nákup
lehátek
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala poskytnutí provozního příspěvku Mateřské škole, Brno, Žižkova 57, příspěvkové
organizaci, IČ: 708 74 794 ve výši 199.424 Kč na nákup lehátek včetně vybavení do Mateřské
školy, Brno, Žižkova 57, příspěvkové organizace a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky schválit.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

3.2 Rozpočtové opatření č. 01/2019
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala úpravu rozpočtu č. 01/2019:
- zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 5.893.000 Kč:
+ 5.893.000 Kč – zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2018
a doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky schválit.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

4. Odbor investiční
4.1 Výzva k podání nabídky v rámci minitendru „Údržba silniční zeleně v MČ
Brno-Žabovřesky“
Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje výzvu k podání nabídky v rámci minitendru
na administraci veřejné zakázky s názvem „Údržba silniční zeleně v MČ Brno-Žabovřesky“.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

5. Odbor všeobecný
5.1 Obecně závazná vyhláška 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 obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, včetně její přílohy a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky doporučit Zastupitelstvu města
Brna obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, včetně ponechání stávajícího znění
přílohy této vyhlášky, schválit.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

5.2 Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo o provádění intenzivní údržby parků v MČ
Brno-Žabovřesky, uzavřené dne 26.08.2014 se spol. FCC Žabovřesky, s.r.o.,
Korejská 3082/4, 616 00 Brno, IČ: 489 08 746, DIČ: CZ48908746
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.08.2014 se spol. FCC Žabovřesky,
s.r.o., Korejská 3082/4, 616 00 Brno, IČ: 489 08 746, DIČ: CZ48908746 a
pověřuje starostku podpisem dodatku č.3 ke smlouvě o dílo o provádění intenzivní údržby
parků v MČ Brno-Žabovřesky uzavřené dne 26.8.2014 se spol. FCC Žabovřesky, s.r.o.,
Korejská 3082/4, 616 00 Brno, IČ: 489 08 746, DIČ: CZ48908746.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

5.3 Zimní údržba na chodníčku Klímova-Zborovská
Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s vyloučením chodníčku v zeleni mezi domy
Klímova 1 a Zborovská 37, na pozemcích p.č. 2361/1 a 2362/68 obojí v k.ú. Žabovřesky, ze
zimní údržby.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

5.4 Uzavírky větví mimoúrovňového křížení a uzavírky mostu ev.č.42-001 - „Záznam
jednání uzavírkové komise – dne 15.01.2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/42 Brno
VMO Žabovřeská I - I. etapa“
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala Uzavírky větví mimoúrovňového křížení a uzavírky mostu ev.č.42-001 „Záznam jednání uzavírkové komise – dne 15.01.2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR I/42
Brno VMO Žabovřeská I - I. etapa“ a
požaduje, aby po celou dobu Uzavírky větví mimoúrovňového křížení a uzavírky mostu
ev.č.42-001 - VMO Žabovřeská I - I. etapa“ byly uzavřeny sjezdy z VMO na ulici Bráfova a
Zborovská, Brno-Žabovřesky.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

6. Odbor kultury
6.1 Nabídka a realizace neplaceného kulturního dopoledne v KD Rubín, určená pro
mateřské školy, zřizované městskou částí Brno-Žabovřesky, a to v zimních měsících
v roce 2019
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje nabídku a realizaci neplaceného kulturního dopoledne v KD Rubín, určenou pro
mateřské školy, zřizované městskou částí Brno-Žabovřesky, a to v zimních měsících v roce
2019,
pověřuje vedoucí odboru kultury k individuální komunikaci s řediteli / ředitelkami
mateřských škol, zřizovaných městskou částí Brno-Žabovřesky.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

7. Úsek tajemnice
7.1 Poskytnutí dotace organizaci Klub malé kopané Morcan žabinští vlci, Oblá 24,
634 00 Brno, IČ: 485 12 281 na rok 2019
Rada městské části Brno-Žabovřesky neschvaluje poskytnutí dotace organizaci Klub malé
kopané Morcan žabinští vlci, Oblá 24, 634 00 Brno, IČ: 485 12 281 na provoz sportovního
klubu, futsalového týmu na sezónu 2019, zejména na uhrazení startovného, pronájmů
sportovních hal k pořádání zápasů a k tréninkům, nákladů na cestovné a nákup sportovního
vybavení.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.2 Poskytnutí dotace organizaci Sportovní akademie mládeže Brno, z. s., Merhautova
836/64, 613 00 Brno, IČ: 270 45 978 na rok 2019
Rada městské části Brno-Žabovřesky neschvaluje poskytnutí dotace organizaci Sportovní
akademie mládeže Brno, z. s., Merhautova 836/64, 613 00 Brno, IČ: 270 45 978 na pokrytí
provozních nákladů spojených s basketbalovou přípravkou na ZŠ nám. Svornosti – pronájem
tělocvičny - tréninky a turnaj přípravek, náklady spojené s účastí na turnajích přípravek v ČR,
jízdné a startovné, odměny rozhodčím za řízení pořádaného turnaje přípravek, sportovní a
materiálové vybavení pro trénink.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.3 Poskytnutí dotace organizaci - Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková
organizace, Kobližná 4, 601 50 Brno, IČ: 001 01 494 na rok 2019
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje poskytnutí dotace organizaci - Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková
organizace, Kobližná 4, 601 50 Brno, IČ: 001 01 494 ve výši 30.000 Kč na zajištění honorářů
a materiálního zabezpečení besed, přednášek a vernisáží výstav a aktualizaci knihovního
fondu na základě konkrétních průběžných požadavků čtenářů a
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a
pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.4 Poskytnutí dotace organizaci - Ruka pro život o.p.s., Rajmonova 1199/4, 182 00
Praha 8, IČ 270 17 699 na rok 2019
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje poskytnutí dotace organizaci - Ruka pro život o.p.s., Rajmonova 1199/4, 182 00
Praha 8, IČ: 270 17 699 ve výši 5.000 Kč na provoz registrované sociální služby Denní
stacionář Brno Božetěchova, která sídlí na adrese Božetěchova 11/15, 612 00 Brno-Královo
Pole a
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a
pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.5 Přehled přijatých peněžitých účelově neurčených darů za rok 2018
Rada městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí přehled přijatých peněžitých účelově
neurčených darů za rok 2018 ve školách a školských zařízeních.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.6 Stanovení výše odměny pro zpracovatele evidence školného MŠ pro rok 2019
Rada městské části Brno-Žabovřesky stanovuje výši odměny pro zpracovatele evidence úplat
za předškolní vzdělávání (školné MŠ) v příspěvkových organizacích zřizovaných statutárním
městem Brnem městskou částí Brno-Žabovřesky pro rok 2019 podle nejvyššího povoleného
počtu dětí v MŠ na 10 Kč/žáka/měsíc (max. 10 měsíců v roce).

Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.7 Žádost o použití finančních prostředků z provozního příspěvku MŠ Beruška, Brno,
Plovdivská 6, příspěvkové organizace – evidence úplat
Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s použitím finančních prostředků z provozního
příspěvku Mateřské školy Beruška, Brno, Plovdivská 6, příspěvkové organizace ve výši
12 500 Kč pro rok 2019 na pokrytí mzdových nákladů pro zpracovatele evidence úplat za
předškolní vzdělávání a další agendu s tím spojenou.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.8 Žádost o použití finančních prostředků z provozního příspěvku MŠ Brno,
Fanderlíkova 9a, příspěvkové organizace – evidence úplat
Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s použitím finančních prostředků z provozního
příspěvku Mateřské školy, Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvkové organizace ve výši 7 000 Kč
pro rok 2019 na pokrytí mzdových nákladů pro zpracovatele evidence úplat za předškolní
vzdělávání a další agendu s tím spojenou.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.9 Žádost o použití finančních prostředků z provozního příspěvku MŠ Brno,
Žižkova 57, příspěvkové organizace – evidence úplat
Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s použitím finančních prostředků z provozního
příspěvku Mateřské školy, Brno, Žižkova 57, příspěvkové organizace ve výši 7 600 Kč pro
rok 2019 na pokrytí mzdových nákladů pro zpracovatele evidence úplat za předškolní
vzdělávání a další agendu s tím spojenou.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.10 Termín, místo a doba zápisu do mateřských škol na školní rok 2019/2020
Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s místem, termínem a dobou zápisu do
mateřských škol zřízených městskou částí Brno-Žabovřesky na školní rok 2019/2020:
Mateřská škola Beruška, Brno, Plovdivská 6 – 2. května 2019 (čtvrtek) 12.30 – 16.00 hod.
– 3. května 2019 (pátek) 8.00 – 12.00 hod.
Mateřská škola, Brno, Fanderlíkova 9a
– 2. května 2019 (čtvrtek) 12.30 – 16.00 hod.
– 3. května 2019 (pátek) 8.00 – 12.00 hod.
Mateřská škola, Brno, Gabriely Preissové 8 – 2. května 2019 (čtvrtek) 12.30 – 16.30 hod.
– 3. května 2019 (pátek) 8.00 – 12.00 hod.
Mateřská škola, Brno, nám. Svornosti 8
– 2. května 2019 (čtvrtek) 12.30 – 16.00 hod.
– 3. května 2019 (pátek) 8.00 – 12.00 hod.
Mateřská škola, Brno, Žižkova 57
– 2. května 2019 (čtvrtek) 12.30 – 16.00 hod.
– 3. května 2019 (pátek) 8.00 – 12.00 hod.
Zápis do MŠ bude ve městě Brně probíhat formou elektronického zápisu.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.11 Termín, místo a doba zápisu do1. tříd Základní školy Brno, Jana Babáka 1 na
školní rok 2019/2020
Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s termínem, místem a dobou zápisu do 1. tříd
Základní školy Brno, Jana Babáka 1 na školní rok 2019/2020:
středa 03.04.2019 od 14.00 do 18.00 hodin
čtvrtek 04.04.2019 od 14.00 do 18.00 hodin
Náhradní termín zápisu: středa 24.04.2019 od 15.00 do 17.00 hodin

Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.12 Termín, místo a doba zápisu do 1. tříd Základní školy Brno, nám. Svornosti 7 na
školní rok 2019/2020
Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s termínem, místem a dobou zápisu do 1. tříd
Základní školy Brno, nám. Svornosti 7 na školní rok 2019/2020:
pátek 12.04.2019 od 14.00 do 18.00 hodin
sobota 13.04.2019 od 9.00 do 12.00 hodin
Náhradní termín zápisu – domluva telefonicky do 30.04.2019.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.13 Termín, místo a doba zápisu do 1. tříd Základní školy Brno, Sirotkova 36 na školní
rok 2019/2020
Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s termínem, místem a dobou zápisu do 1. tříd
Základní školy Brno, Sirotkova 36 na školní rok 2019/2020:
pátek 12.04.2019 od 13.00 do 19.00 hodin
sobota 13.04.2019 od 8.00 do 12.00 hodin

Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.14 Návrh odměn ředitelům škol a školských zařízení

Rada městské části Brno-Žabovřesky navrhuje Radě města Brna finančně odměnit tyto
ředitele a ředitelky za I. pololetí školního roku 2018/2019:
Ředitele Základní školy Brno, Jana Babáka 1 za vánoční představení a školní provedení
muzikálu „Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť v KD Rubín“.
Ředitele Základní školy Brno, nám. Svornosti 7 za spolupráci při rekonstrukci atria školy.
Ředitele Základní školy Brno, Sirotkova 36 za plnění výchovně vzdělávací činnosti ve
ztížených podmínkách v období budování jazykových učeben.
Ředitelku Mateřské školy Beruška, Brno, Plovdivská 6 za účast školy na adventním setkání
spojeném s výročím založení Dětského domova Dagmar.
Ředitelku Mateřské školy, Brno, Fanderlíkova 9a za účast školy na adventním setkání
spojeném s výročím založení Dětského domova Dagmar a za výbornou komunikaci s rodiči
dětí.
Ředitelku Mateřské školy, Brno, Gabriely Preissové 8 za účast školy na adventním setkání
spojeném s výročím založení Dětského domova Dagmar.
Ředitelku Mateřské školy, Brno, nám. Svornosti 8 za účast školy na adventním setkání
spojeném s výročím založení Dětského domova Dagmar a za převzetí provozu mateřské školy
ve ztížených podmínkách.
Ředitelku Mateřské školy, Brno, Žižkova 57 za účast školy na adventním setkání spojeném
s výročím založení Dětského domova Dagmar.
Ředitelku Školní jídelny Brno, nám. Svornosti 7 za dobrý výsledek kontroly České školní
inspekce.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.15 Návrh na ocenění pedagogických pracovníků škol
Rada městské části Brno-Žabovřesky navrhuje Radě města Brna ocenit učitelku Mateřské
školy, Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvkové organizace u příležitosti Dne učitelů v roce 2019
ve II. kategorii – Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.
Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.16 Smlouva o organizaci a zajištění akcí
Rada městské části Brno-Žabovřesky
schvaluje Smlouvu o organizaci a zajištění akcí uzavřenou s organizací LUŽÁNKY –
středisko volného času Brno, příspěvková organizace, Lidická 1880/50, 658 12, Brno
IČ: 004 01 803, zastoupenou ředitelem organizace a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

7.17 Jednací řád zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky
Rada městské části Brno-Žabovřesky
projednala Jednací řád zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky
doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky Jednací řád zastupitelstva městské
části Brno-Žabovřesky schválit.

Hlasování:

6:0:0

schváleno

8. Předběžný program III. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky
1. Kontrola úkolů
2. Svěření pozemku p.č. 2612/2, k.ú. Žabovřesky v areálu Základní školy Brno, Jana
Babáka 1, příspěvková organizace, do správy městské části Brno-Žabovřesky
3. Nabytí pozemků p.č. 4889/30 a 4889/31, vše k.ú. Žabovřesky do vlastnictví
statutárního města Brna a jejich následné svěření do správy městské části
Brno-Žabovřesky
4. Žádost o vyjádření MČ Brno-Žabovřesky ke stavebnímu záměru „Sběrné středisko
odpadů Sochorova“ v k.ú. Žabovřesky
5. Záměr prodeje zbývajících obecních bytových jednotek v domě Veveří 110, 112, 114,
Brno
6. Prodej pozemku p.č. 5203/1, k.ú. Žabovřesky
7. Prodej části pozemku p.č. 6153, k.ú. Žabovřesky
8. Žádost o vyjádření k dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
„Obytný soubor Bochořákova“
9. Žádost o opětovné projednání žádosti o vyjádření k územnímu rozhodnutí a
stavebnímu povolení na akci „VILA Palacký Vrch“, k.ú. Žabovřesky
10. Aktualizace vyjádření k prodeji nebo pronájmu pozemků p.č. 982, 947/3, 1038/6
a části pozemku p.č. 1038/5, vše v k.ú. Žabovřesky
11. Rozpočtové opatření č. 01/2019
12. Poskytnutí finančních prostředků Mateřské škole, Brno, Žižkova 57 na nákup lehátek
13. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné
produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
14. Žádost o udělení souhlasu RMB s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory
z dotačního programu JMK „Individuální dotace JMK 2019“ ve výši 75.000 Kč na
zajištění akce „Stárnout aktivně“, v rámci které bude probíhat kondiční cvičení pro
seniory
15. Jednací řád zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky
16. Dotazy a připomínky členů ZMČ BŽ a občanů městské části Brno-Žabovřesky
Hlasování:

6:0:0

schváleno

Ukončení: 10:10 hodin
V Brně dne: 04.02.2019
Zapsala: Alice Drozdová
Mgr. Lucie Pokorná
starostka
Ověřovatelé zápisu:

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

