Zápis
z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 23. 06. 2016
v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno
Zahájení: 16:30 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: Ing. Richard Ficek, Josef Červenka
Počet přítomných zastupitelů: 21
Starosta Ing. Pavel Tyralík ověřil, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zahájil
XI.xzasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky. Zapisovatelkami jmenoval Alici
Drozdovou a Ivonu Šťastnou a právní asistencí pověřil JUDr. Jitku Jirmanovou.

Počet přítomných zastupitelů: 22
Volba návrhové komise – ověřovatelé zápisu
Návrhová komise ve složení:

Mgr., Bc. Jiří Jobánek
Ing. Ivo Procházka
Ing. Jindřich Zuziak

Hlasování je v celém zápise uváděno v pořadí: pro - proti - zdržel se.
Hlasování:

22 : 0 : 0

schváleno

Navržený program:
1. Kontrola úkolů
2. Prodej části pozemku p.č. 1744/3, k.ú. Žabovřesky
3. Prodej částí pozemku p.č. 5293/2, k.ú. Žabovřesky
4. Prodej pozemku p.č. 1487/2, k.ú. Žabovřesky
5. Prodej části pozemku p.č. 2375/53, k.ú. Žabovřesky
6. Svěření pozemků v k.ú. Žabovřesky – lokalita ul. Bráfova
7. Svěření pozemku p.č.2609/7, k.ú. Žabovřesky
8. Účetní závěrka městské části Brno-Žabovřesky za rok 2015
9. Závěrečný účet městské části Brno-Žabovřesky za rok 2015
10. Rozpočtové opatření č. 6/2016
11. Návrh novelizace příloh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010,
o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek
12. Dotazy a připomínky členů ZMČ BŽ a občanů městské části Brno-Žabovřesky
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Starosta přednesl návrh na rozšíření programu o bod:
 Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům Městské části BrnoŽabovřesky (jako bod č. 12)
Hlasování o rozšíření programu o bod 12:

22 : 0 : 0

schváleno

Počet přítomných zastupitelů: 23
Ing. Janíčková, DiS. požádala o rozšíření programu o bod:
 „Revokace usnesení z VI. zasedání ZMČ BŽ, dne 17.9.2015 v bodě 1:. Prodej části pozemků
p.č. 2375/186; 2375/187 a p.č.2375/193, k.ú. Žabovřesky v bodě protinávrhu.
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky ukládá Radě městské části Brno-Žabovřesky
zadání zpracování studie bezbariérového přístupu v okolí OC Perla od zastávky veřejné
hromadné dopravy k veřejným objektům, tedy k ZŠ a MŠ a řešení dopravní obslužnosti
školní jídelny nám. Svornosti.“ (jako bod č.13)

Ing. Zuziak navrhl jmenovité hlasování o zařazení tohoto bodu na program jednání ZMČ BŽ.
Hlasování o návrhu hlasovat jmenovitě:

4 : 0 : 19

návrh nebyl přijat

Hlasování o rozšíření programu o bod 13:

3 : 0 : 20

návrh nebyl přijat

Program jako celek:
1. Kontrola úkolů
2. Prodej části pozemku p.č. 1744/3, k.ú. Žabovřesky
3. Prodej částí pozemku p.č. 5293/2, k.ú. Žabovřesky
4. Prodej pozemku p.č. 1487/2, k.ú. Žabovřesky
5. Prodej části pozemku p.č. 2375/53, k.ú. Žabovřesky
6. Svěření pozemků v k.ú. Žabovřesky – lokalita ul. Bráfova
7. Svěření pozemku p.č.2609/7, k.ú. Žabovřesky
8. Účetní závěrka městské části Brno-Žabovřesky za rok 2015
9. Závěrečný účet městské části Brno-Žabovřesky za rok 2015
10. Rozpočtové opatření č. 6/2016
11. Návrh novelizace příloh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010,
o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek
12. Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům mMěstské části
Brno-Žabovřesky
13. Dotazy a připomínky členů ZMČ BŽ a občanů městské části Brno-Žabovřesky
Hlasování o programu jako celku:

22 : 0 : 1
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schváleno

1. Kontrola úkolů
Z minulého zasedání nevyplynuly žádné úkoly. V diskusi se Ing. Janíčková, DiS. dotázala na stav
prověření bezbariérových úprav na veřejných prostranstvích a komunikacích městské části BrnoŽabovřesky. Odpovídal starosta Ing. Tyralík.

2. Prodej části pozemku p.č. 1744/3, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo prodej části pozemku p.č. 1744/3 – ost.
plocha, zeleň o celkové výměře 171 m2, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna a
doporučuje Zastupitelstvu města Brna prodej části pozemku p.č. 1744/3 – ost. plocha, zeleň o
celkové výměře 171 m2, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna, neschválit.
Hlasování:

20 : 1 : 2

usnesení bylo přijato

3. Prodej částí pozemku p.č. 5293/2, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo prodej částí pozemku p.č. 5293/2 – ost.
plocha, neplodná půda o celkové výměře 1.192 m2, k.ú. Žabovřesky, vlastníkům rodinných domů
Horská 1, 5, 7 a Kainarova 119, v takovém rozsahu, jak jsou jednotlivými vlastníky části pozemku
skutečně užívány, z úrovně statutárního města Brna a doporučuje Zastupitelstvu města Brna
prodej částí pozemku p.č. 5293/2 – ost. plocha, neplodná půda o celkové výměře 1.192 m2, k.ú.
Žabovřesky, vlastníkům rodinných domů Horská 1, 5, 7 a Kainarova 119, v takovém rozsahu, jak
jsou jednotlivými vlastníky části pozemku skutečně užívány, z úrovně statutárního města Brna,
schválit.
Hlasování:

22 : 1 : 0

usnesení bylo přijato

4. Prodej pozemku p.č. 1487/2, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo prodej pozemku p.č. 1487/2 – zast.
plocha a nádvoří o výměře 44 m2, k.ú. Žabovřesky, vlastníkovi rodinného domu č.p. 169, č.or.x4 na
ulici Kozákova v Brně, z úrovně statutárního města Brna a doporučuje Zastupitelstvu města Brna
prodej pozemku p.č. 1487/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře 44xm2, k.ú. Žabovřesky, vlastníkovi
rodinného domu č.p. 169, č.or. 4 na ulici Kozákova vxBrně, z úrovně statutárního města Brna,
schválit.

Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

5. Prodej části pozemku p.č. 2375/53, k.ú. Žabovřesky
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Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo prodej části (cca 21 m2) pozemku p.č.
2375/53 – ost. plocha, zeleň o celkové výměře 2.360 m2, k.ú. Žabovřesky, do podílového
spoluvlastnictví vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě Poznaňská 18, Brno, z úrovně
statutárního města Brna a doporučuje Zastupitelstvu města Brna prodej části (cca 21xm2)
pozemku p.č. 2375/53 – ost. plocha, zeleň o celkové výměře 2.360 m2, k.ú. Žabovřesky, do
podílového spoluvlastnictví vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě Poznaňská 18, Brno,
z úrovně statutárního města Brna, schválit.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

6. Svěření pozemků v k.ú. Žabovřesky – lokalita ul. Bráfova
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí oznámení Majetkového odboru
Magistrátu města Brna č.j. MMB/0232030/2016, ze dne 08.06.2016, že Zastupitelstvo města Brna
na zasedání č. Z7/17 konaném dne 12.04.2016 schválilo svěření majetku města MČ Brno–
Žabovřesky, celých pozemků p.č. 285/118, 285/119, 285/120, 285/121, 285/122, 285/123,
285/124, 285/125, 285/126, 285/127, 285/128 ostatní plocha, jiná plocha, části pozemku p.č.
211/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 dle GP č. 2601-26/2015 označené písm.
„a“ a části pozemku p.č. 211/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m 2 dle GP č. 260126/2015 označené písm. „b“, vše v k.ú. Žabovřesky, ZM7/1229 a předmětné pozemky byly
zavedeny do evidence hmotného investičního majetku města Brna jako hmotný investiční majetek
svěřený MČ Brno-Žabovřesky.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

7. Svěření pozemku p.č.2609/7, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje svěření pozemku p. č. 2609/7 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 945 m2, k. ú. Žabovřesky, do správy městské části Brno – Žabovřesky,
do kategorie: část I. – předškolní zařízení, školy a školská zařízení.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

8. Účetní závěrka městské části Brno-Žabovřesky za rok 2015
Ing. Janíčková, DiS. prohlásila, že u bodů 8 + 9 nebude hlasovat vzhledem k tomu, že neobdržela
kompletní informace.
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje účetní závěrku městské části BrnoŽabovřesky sestavenou k 31.12.2015 a schvaluje výsledek hospodaření městské části BrnoŽabovřesky za rok 2015 a jeho rozdělení převedením na účet Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.
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Hlasování:
přijato

20 : 2 : 0

1 zast. nehlasoval

usnesení bylo

9. Závěrečný účet městské části Brno-Žabovřesky za rok 2015
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje závěrečný účet městské části BrnoŽabovřesky za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2015 bez výhrad.
Hlasování:
přijato

20 : 0 : 2

1 zast. nehlasoval

usnesení bylo

10. Rozpočtové opatření č. 6/2016
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje
úpravu rozpočtu č. 6/2016:
- zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 4.054 tis. Kč:
+ 2.201 tis. Kč – zapojení finančního vypořádání za rok 2015
- 1.000 tis. Kč – snížení ostatních příjmů (předpokládaná výše příjmů z prodeje majetku)
+ 2.853 tis. Kč – zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2015

Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

11. Návrh novelizace příloh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010,
o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo návrh novelizace příloh obecně závazné
vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných
prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších
obecně závazných vyhlášek a doporučuje návrh změny přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných
vyhlášek – zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na veřejná prostranství uvedená v čl.
1 odst. 2 v době a místě konání níže uvedených akcí - Adventní setkání, Svatováclavské hody,
Nedělní odpoledne v Žabinách, Veselé prázdniny, Světýlka v Žabovřeskách, Žabovřeské čarodějnice,
Draci nad Žabinami a doporučuje Zastupitelstvu města Brna znění návrhu novelizace přílohy č. 2
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na
veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění
pozdějších obecně závazných vyhlášek, schválit.
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Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

12. Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům Městské části BrnoŽabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí Výsledky Kontroly výkonu
samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům Městské části Brno-Žabovřesky – výkonu
samostatné působnosti v oblasti správních deliktů dle § 58 zákon. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů v oblasti kontroly dodržování tržního řádu, tj. na území města Brna
nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává „Tržní řád“, ve znění pozdějších
nařízení.

Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

13. Dotazy a připomínky členů ZMČ BŽ a občanů městské části Brno-Žabovřesky
Mgr. Hartman se dotázal předsedkyně finančního výboru Mgr. Pokorné, zda byl finanční výbor
informován o uložení pokuty městské části Brno-Žabovřesky a její následné úhradě příkazníkem firmou ikis, s.r.o. Mgr. Pokorná odpověděla, že finanční výbor informován nebyl.
Ing. Winkler požádal o sdělení informace ohledně vlastnictví pozemků v blízkosti ÚMČ BŽ,
odpovídal Ing. Vorba, vedoucí Odboru majetkového a bytového.
Ing. Janíčková, DiS. přednesla návrh usnesení:
„Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky ukládá Radě zadání nezávislé studie prověření
dopravních ploch bezprostředního a širšího okolí objektu OC Perla a to z hlediska:
1) jejich dopravní potřeby a kapacity pro zásobování Školní jídelny nám. Svornosti
2) jejich potřeby bezbariérového přístupu k Základní škole a Mateřské škole nám. Svornosti od
zastávky veřejné hromadné dopravy na ul. Korejská
3) posouzení významu pozemků p.č. 2375/186, 2375/187, 2375/193, 2375/210 v k.ú.
Žabovřesky (jež jsou předmětem prodeje) z hlediska dopravních vztahů pro veřejné
využití.“

Hlasování:

3 : 2 : 18

usnesení nebylo přijato

Ing. Janíčková, DiS. hlasovala pro přijetí usnesení.
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Ing. Zuziak se dotázal na probíhající výběrová řízení na vedoucí/ho Odboru sociálního a Úseku
tajemnice/právníka úřadu. Dotaz zodpověděla tajemnice ÚMČ BŽ Ing. Uvarová.
Ing. Janíčková, DiS. vznesla dotaz ohledně vymáhání dluhu po bývalé tajemnici Mgr.xKučerové.
Starosta podotkl, že k této věci nebude podávat žádné informace, protože se jedná o důvěrné
právní dokumenty. Dále se Ing. Janíčková DiS. dotázala na vymáhání nákladů za kontrolu
hospodaření ŠJ Jana Babáka 1, Brno a požádala o sdělení těchto informací do příštího zasedání
ZMČ BŽ, což starosta přislíbil.
Poté starosta Ing. Tyralík poděkoval přítomným za účast a XI. zasedání ZMČ BŽ ukončil.

Ukončení: 17:30 hodin
V Brně dne: 23. 06. 2016
Zapsala: Ivona Šťastná

Ing. Pavel Tyralík
starosta

Ověřovatelé zápisu:

Mgr.,Bc. Jiří Jobánek

……………………..……..…..….

dne ...............................

Ing. Ivo Procházka

………………….……...…………

dne ...............................

Ing. Jindřich Zuziak

….….…….…...………………….

dne ................................
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