Zápis
z XII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22. 09. 2016
v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno
Zahájení: 16:33 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: A. Žilinská, Ing. Uhlíř
Nepřítomen: Ing. Ficek
Počet přítomných zastupitelů: 20
Starosta Ing. Pavel Tyralík ověřil, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zahájil
XII.xzasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky. Zapisovatelkami jmenoval Alici
Drozdovou a Ivonu Šťastnou a právní asistencí pověřil JUDr. Jitku Jirmanovou.

Volba návrhové komise – ověřovatelé zápisu
Návrhová komise ve složení:

Mgr.,Bc. Jiří Jobánek
Ing. Jindřich Zuziak
Denisa Janková

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

schváleno

20 : 0 : 0

Navržený program:
Kontrola úkolů
Prodej pozemku p.č. 968/3, k.ú. Žabovřesky
Prodej části pozemku p.č. 2373/8, k.ú. Žabovřesky
Změna kategorie svěřených pozemků p.č. 2754, 2755, 2756, 2744, vše k.ú. Žabovřesky
Využití předkupního práva k objektům garáží na pozemcích statutárního města Brna
v k.ú. Žabovřesky – lokalita vnitroblok ul. Bráfova
6. Prodej pozemku p.č. 644/2, k.ú. Žabovřesky
7. Prodej pozemku p.č. 5199/1, k.ú. Žabovřesky
8. Prodej pozemků p.č. 2547/2 a p.č. 2552/2, k.ú. Žabovřesky
9. Postoupení pohledávky původního nájemce obecního bytu č. 2 v domě Kounicova 75, Brno,
novému nájemci bytu (ust. § 1879 obč.z.)
10. Vyjádření městské části Brno-Žabovřesky k dokumentaci pro územní rozhodnutí – „Nástavba
OC PERLA, Brno, náměstí Svornosti“
11. Plnění rozpočtu za I. pololetí 2016 městské části Brno-Žabovřesky včetně bytového
hospodářství
12. Rozpočtový výhled městské části Brno-Žabovřesky na období 2018 – 2022
13. Rozpočtové opatření č. 11/2016
1.
2.
3.
4.
5.
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14. Poskytnutí investiční dotace Základní škole Brno, Jana Babáka 1 na projekt „Modernizace
osvětlení - svítidel v ZŠ Jana Babáka“
15. Žádost o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu JMK „Individuální dotace
JMK 2016“ na zajištění služeb Senior taxi
16. Návrh přílohy obecně závazné vyhlášky č.
/2016, kterou se stanoví spádové
obvody základních škol
17. Návrh přílohy obecně závazné vyhlášky č.
/2016, kterou se stanoví spádové
obvody mateřských škol
18. Návrh obecně závazné vyhlášky č.
/2016, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna,
ve znění pozdějších vyhlášek
19. Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Úprava a
dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část B“
20. Žádost Brněnských komunikací a.s. o projednání vzájemného majetkoprávního
vypořádání dle návrhu směnné smlouvy se zřízením služebnosti mezi Statutárním městem
Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, za účelem zajištění realizace veřejně prospěšné ¨
stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“
21. Dotazy a připomínky členů ZMČ BŽ a občanů městské části Brno-Žabovřesky
Starosta podal návrh na stažení bodu č.10 z programu a návrh na rozšíření programu oxbod 1a –
Zmocnění k zastupování v územním a stavebním řízení „Novostavba bytového domu, Brno,
Žabovřesky, Plovdivská 7“
Hlasování o stažení bodu č.10 z programu:

18 : 0 : 2

schváleno

21 : 0 : 0

schváleno

Počet přítomných zastupitelů: 21 (Ing. Staněk)
Hlasování o předřazení bodu 1a:

Program jako celek:
1. Kontrola úkolů
1a. Zmocnění k zastupování v územním a stavebním řízení „Novostavba bytového domu, Brno,
Žabovřesky, Plovdivská 7
2. Prodej pozemku p.č. 968/3, k.ú. Žabovřesky
3. Prodej části pozemku p.č. 2373/8, k.ú. Žabovřesky
4. Změna kategorie svěřených pozemků p.č. 2754, 2755, 2756, 2744, vše k.ú. Žabovřesky
5. Využití předkupního práva k objektům garáží na pozemcích statutárního města Brna
v k.ú. Žabovřesky – lokalita vnitroblok ul. Bráfova
6. Prodej pozemku p.č. 644/2, k.ú. Žabovřesky
7. Prodej pozemku p.č. 5199/1, k.ú. Žabovřesky
8. Prodej pozemků p.č. 2547/2 a p.č. 2552/2, k.ú. Žabovřesky
9. Postoupení pohledávky původního nájemce obecního bytu č. 2 v domě Kounicova 75, Brno,
novému nájemci bytu (ust. § 1879 obč.z.)
10. BOD BYL STAŽEN Z PROGRAMU
11. Plnění rozpočtu za I. pololetí 2016 městské části Brno-Žabovřesky včetně bytového
hospodářství
12. Rozpočtový výhled městské části Brno-Žabovřesky na období 2018 – 2022
13. Rozpočtové opatření č. 11/2016
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14. Poskytnutí investiční dotace Základní škole Brno, Jana Babáka 1 na projekt „Modernizace
osvětlení - svítidel v ZŠ Jana Babáka“
15. Žádost o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu JMK „Individuální dotace
JMK 2016“ na zajištění služeb Senior taxi
16. Návrh přílohy obecně závazné vyhlášky č.
/2016, kterou se stanoví spádové
obvody základních škol
17. Návrh přílohy obecně závazné vyhlášky č.
/2016, kterou se stanoví spádové
obvody mateřských škol
18. Návrh obecně závazné vyhlášky č.
/2016, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna,
ve znění pozdějších vyhlášek
19. Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Úprava a
dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část B“
20. Žádost Brněnských komunikací a.s. o projednání vzájemného majetkoprávního
vypořádání dle návrhu směnné smlouvy se zřízením služebnosti mezi Statutárním městem
Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, za účelem zajištění realizace veřejně prospěšné
stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“
21. Dotazy a připomínky členů ZMČ BŽ a občanů městské části Brno-Žabovřesky
Hlasování o programu jako celku:

21 : 0 : 0

schváleno

1. Kontrola úkolů
Z minulého zasedání nevyplynuly žádné úkoly.
Starosta Ing. Tyralík vyzval zastupitele Ing. Zuziaka, aby vysvětlil svoje výhrady, které uvedl
písemně u svého podpisu ověřovatele zápisu minulého zasedání ZMČ BŽ konaného dne 23.6. 2016.
Ing. Zuziak vysvětlil, že, dle jeho názoru, měly být v zápise uvedeny námitky Ing. Janíčkové, DiS.,
které byly řečeny v bodě 1. Kontrola úkolů. Starosta vyzval zastupitele, aby hlasováním vyjádřili,
zda souhlasí s formulací, jak byla uvedena v zápise – Z minulého zasedání nevyplynuly žádné
úkoly.
Hlasování:

19 : 0 : 2

schváleno

1a.Zmocnění k zastupování v územním a stavebním řízení Novostavba BD Plovdivská 7, Brno
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky souhlasí se zmocněním paní Ing. Daniely Janíčkové
starostou městské části Brno-Žabovřesky ke všem úkonům v územním a stavebním řízení
„Novostavba bytového domu, Brno, Žabovřesky, Plovdivská 7“ na pozemku p.č. 2372/1, 2372/2 a
2373/37, k.ú. Žabovřesky, obec Brno“, vedeném u Úřadu městské části města Brna BrnoŽabovřesky, stanoví, že Ing. Daniela Janíčková bude 1x měsíčně předkládat písemné zprávy o
stavu předmětného řízení všem zastupitelům a schvaluje za výkon zmocněnce měsíční odměnu ve
výši 5 000,- Kč.
Hlasování:

16 : 0 : 5

usnesení bylo přijato

Vzhledem k velkému množství občanů Žabovřesk na zasedání ZMČ BŽ, vyzval starosta přítomné
k diskusi, aby mohly být jejich dotazy a připomínky zodpovězeny přednostně.
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Pan Štefl uvedl, že občané Žabovřesk vyjádřili svůj nesouhlas s plánovanou stavbou na ulici
Plovdivské v petici a přednesl hlavní výhrady občanů okolních domů vůči stavbě.
Počet přítomných zastupitelů: 22 (Ing. Janíčková, DiS.)
Pan Blažíček vyzval zastupitele, aby neopomněli hájit také zájmy dětí MŠ a ZŠ. V diskusi svoje
názory a zejména výhrady k plánované stavbě vyjádřili i pan Štefl starší, paní Mikulincová, pan
Šimeček, docent Čestnější a paní Šteflová. Diskuse se dále zúčastnil Ing. Roudnický a zastupitelé
Mgr. Šlapal, Ing.xStaněk, Mgr. Hartman, Ing. Zuziak, Mgr. Leder a starosta Ing. Tyralík.
Zastupitelka Ing. Janíčková, DiS. se vyjádřila ke své účasti na jednání na ÚMČ BŽ týkající se
plánované stavby Plovdivská 7 a navrhla zpracování dopravní studie. Následně proběhla diskuse
ohledně možností financování studie. Ing. Janíčková, DiS. uvedla, že se dozvěděla o svém
zmocnění v územním a stavebním řízení novostavby Plovdivská a navržené odměně a prohlásila, že
toto zmocnění přijímá. V závěru diskuse Ing. Janíčková, DiS. přednesla návrh usnesení tohoto
znění:
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky ukládá Radě městské části Brno-Žabovřesky na
základě výzvy místního stavebního úřadu ze dne 19.09.2016 ve věci „Novostavba bytového domu,
Brno Žabovřesky, Plovdivská 7“, č.j. MCBZAB 10468/16OS/SOUZ, aby zadala zpracování
nezávislé dopravní studie, která prověří dopravní potřeby a potřeby parkovacích míst:
1. již existující zástavby bytových domů ve zmíněné lokalitě
2. dále potřeby příspěvkové organizace Mateřská škola Beruška, Plovdivská 6, zřizované městskou
částí Brno-Žabovřesky
3. a též potřeby organizace Waldorfská ZŠ a MŠ Brno, Plovdivská 8, zřizované statutárním městem
Brnem,
4. a zároveň potřeby navrhované novostavby Plovdivská 7 včetně řešení staveništní dopravy,
stavebního dvora a dopravní obslužnosti přilehlých objektů v době výstavby
a navrhne řešení a opatření dle aktuálních zákonů, vyhlášek a norem.
Hlasování:

usnesení bylo přijato

22 : 0 : 0

2. Prodej pozemku p.č. 968/3, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo prodej pozemku p.č. 968/3 – zast. plocha
a nádvoří o výměře 79 m2, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna a doporučuje
Zastupitelstvu města Brna prodej pozemku p.č. 968/3 – zast. plocha a nádvoří o výměře 79 m2, k.ú.
Žabovřesky z úrovně statutárního města Brna, schválit.
Hlasování:

usnesení bylo přijato

22 : 0 : 0

Počet přítomných zastupitelů 21.
3. Prodej části pozemku p.č. 2373/8, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo prodej části (cca 9 m2) pozemku p.č.
2373/8 – ost. plocha, zeleň o celkové výměře 1.247 m2, k.ú. Žabovřesky, do podílového
spoluvlastnictví vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě Poznaňská 2458/11, Brno,
z úrovně statutárního města Brna a doporučuje Zastupitelstvu města Brna prodej části (cca 9 m2)
pozemku p.č. 2373/8 – ost. plocha, zeleň o celkové výměře 1.247 m2, k.ú. Žabovřesky, do
podílového spoluvlastnictví vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě Poznaňská 2458/11,
Brno, z úrovně statutárního města Brna, schválit.
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Hlasování:

usnesení bylo přijato

21 : 0 : 0

4. Změna kategorie svěřených pozemků p.č. 2754, 2755, 2756, 2744, vše k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo změnu kategorie svěřeného majetku,
pozemků p.č. 2754, p.č. 2755, p.č. 2756 a p.č. 2744, vše k.ú. Žabovřesky, z části II - obytné domy a
pozemky, které s nimi tvoří jeden funkční celek, do části III - ostatní nemovitý majetek a
doporučuje Zastupitelstvu města Brna změnu kategorie svěřeného majetku, pozemků p.č. 2754,
p.č. 2755, p.č. 2756 a p.č. 2744, vše k.ú. Žabovřesky, z části II - obytné domy a pozemky, které
s nimi tvoří jeden funkční celek, do části III - ostatní nemovitý majetek, schválit.
Hlasování:

usnesení bylo přijato

21 : 0 : 0

5. Využití předkupního práva k objektům garáží na pozemcích statutárního města Brna
v k.ú. Žabovřesky – lokalita vnitroblok ul. Bráfova
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo návrh na využití předkupního práva
statutárního města Brna, ke koupi staveb garáží situovaných na pozemcích ve vlastnictví
statutárního města Brna, svěřených do správy městské části Brno-Žabovřesky, p.č. 525/2, 525/3,
525/4, 525/5, 525/6, 525/7, 525/8, 525/9, vše k.ú. Žabovřesky a doporučuje Zastupitelstvu města
Brna návrh na využití předkupního práva statutárního města Brna, ke koupi staveb garáží
situovaných na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřených do správy městské
části Brno-Žabovřesky, p.č. 525/2, 525/3, 525/4, 525/5, 525/6, 525/7, 525/8, 525/9, vše k.ú.
Žabovřesky, neschválit.
Hlasování:

usnesení bylo přijato

21 : 0 : 0

6. Prodej pozemku p.č. 644/2, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo prodej pozemku p.č. 644/2 – ost. plocha,
zeleň o výměře 12 m2, k.ú. Žabovřesky, spol. PROFIKRAFT TRADING, s.r.o., Grohova 56b, 602
00 Brno, z úrovně statutárního města Brna a doporučuje Zastupitelstvu města Brna prodej
pozemku p.č. 644/2 – ost. plocha, zeleň o výměře 12 m2, k.ú. Žabovřesky, spol. PROFIKRAFT
TRADING, s.r.o., Grohova 56b, 602 00 Brno, z úrovně statutárního města Brna, schválit.
Hlasování:

usnesení bylo přijato

21 : 0 : 0

Počet přítomných zastupitelů 22.
7. Prodej pozemku p.č. 5199/1, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo prodej pozemku p.č. 5199/1 – zahrada o
výměře 418 m2, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna a doporučuje Zastupitelstvu
města Brna prodej pozemku p.č. 5199/1 – zahrada o výměře 418 m2, k.ú. Žabovřesky z úrovně
statutárního města Brna, schválit.

5

Hlasování:

usnesení bylo přijato

22 : 0 : 0

8. Prodej pozemků p.č. 2547/2 a p.č. 2552/2, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo prodej pozemků p.č. 2547/2 – ost.
plocha, zeleň o výměře 45 m2 a p.č. 2552/2 – zast. plocha, společný dvůr o výměře 597 m2, vše k.ú.
Žabovřesky, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě
Chládkova 2047/19, 616 00 Brno, z úrovně statutárního města Brna a doporučuje Zastupitelstvu
města Brna prodej pozemků p.č. 2547/2 – ost. plocha, zeleň o výměře 45 m2 a p.č. 2552/2 – zast.
plocha, společný dvůr o výměře 597 m2, vše k.ú. Žabovřesky, do podílového spoluvlastnictví
vlastníkům bytových jednotek v bytovém domě Chládkova 2047/19, 616 00 Brno, z úrovně
statutárního města Brna, neschválit.
Hlasování:

usnesení bylo přijato

22 : 0 : 0

9. Postoupení pohledávky původního nájemce obecního bytu č. 2 v domě Kounicova 75, Brno,
novému nájemci bytu (ust. § 1879 obč.z.)
Zastupitelstvo městské části Brno–Žabovřesky schvaluje postoupení pohledávky (dluhu na nájmu a
zálohách na služby, dluhu na bezdůvodném obohacení jakožto obvyklé nájemné a zálohách na
služby a úrocích a poplatcích z prodlení) k bytu č. 2 v domě Kounicova 75, Brno, která ke dni
18.04.2016 činí 26.702 Kč na základě písemné smlouvy o postoupení pohledávky za úplatu dle
ust. § 1879 obč. zák. novému nájemci bytu č. 2 v domě Kounicova 75, Brno, vel. 2+1.
Hlasování:

usnesení bylo přijato

22 : 0 : 0

10. Vyjádření městské části Brno-Žabovřesky k dokumentaci pro územní rozhodnutí –
„Nástavba OC PERLA, Brno, náměstí Svornosti“
BOD STAŽEN Z PROGRAMU
11. Plnění rozpočtu za I. pololetí 2016 městské části Brno-Žabovřesky včetně bytového
hospodářství
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí plnění rozpočtu za I. pololetí 2016
včetně bytového hospodářství.
Hlasování:

usnesení bylo přijato

22 : 0 : 0

12. Rozpočtový výhled městské části Brno-Žabovřesky na období 2018 – 2022
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje rozpočtový výhled městské části BrnoŽabovřesky na období 2018 – 2022.
Hlasování:

usnesení bylo přijato

22 : 0 : 0
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13. Rozpočtové opatření č. 11/2016
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje úpravu rozpočtu č. 11/2016:
- zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 2.780 tis. Kč:
- 306 tis. Kč – daň z příjmů právnických osob za obec za rok 2015
- 1.149 tis. Kč – úprava převodu z fondu hospodářské činnosti (VHČ)
+ 4.235 tis. Kč – zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2015
Hlasování:

usnesení bylo přijato

20 : 0 : 2

14. Poskytnutí investiční dotace Základní škole Brno, Jana Babáka 1 na projekt
„Modernizace osvětlení - svítidel v ZŠ Jana Babáka“
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje poskytnutí investiční dotace Základní
škole Brno, Jana Babáka 1, příspěvkové organizaci, IČ: 62156624 na projekt „Modernizace
osvětlení - svítidel v ZŠ Jana Babáka“ ve výši 683.336,20 Kč.
Hlasování:

usnesení bylo přijato

22 : 0 : 0

15. Žádost o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu JMK „Individuální dotace
JMK 2016“ na zajištění služeb Senior taxi
Ing. Zuziak prohlásil, že v tomto bodě nebude hlasovat, neboť se dle jeho názoru jednalo o porušení
Statutu města Brna. Mgr. Hartman se k jeho rozhodnutí připojil.
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční
podpory z dotačního programu JMK „Individuální dotace JMK 2016“ na zajištění služeb Senior
taxi ve výši 250.000 Kč a žádá Radu města Brna o udělení souhlasu s podáním žádosti o poskytnutí
finanční podpory z dotačního programu JMK „Individuální dotace JMK 2016“ na zajištění služeb
Senior taxi ve výši 250.000 Kč, bere na vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky,
vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových finančních
prostředků.
Hlasování:

14 : 0 : 6

2 zastupitelé nehlasovali

16. Návrh přílohy obecně závazné vyhlášky č.
obvody základních škol

usnesení bylo přijato

/2016, kterou se stanoví spádové

Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo Návrh přílohy obecně závazné vyhlášky
č.
/2016, kterou se stanoví spádové oblasti základních škol a doporučuje Zastupitelstvu
městské části Brno-Žabovřesky doporučit Zastupitelstvu statutárního města Brna návrh přílohy
obecně závazné vyhlášky č.
/2016, kterou se stanoví spádové oblasti základních škol schválit
takto:
ZŠ Brno, Jana Babáka 1
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Bezejmenná, Březinova, Fričova, Gabriely Preissové, Horská, Hvězdárenská, Chládkova,
Chlubnova, Jana Babáka (lichá č. 1), Jindřichova, Kainarova, Klímova, Korejská, Kounicova (lichá
od č. 69 do č. 93), Kubánská, Matzenauerova, Mučednická, Náhorní, Pod Kaštany, Skalky,
Spojovací, Šelepova (lichá od č. 3 do č. 7), Šumavská (sudá od č. 28 do č. 40), Tábor (lichá od č. 1
do č. 37, sudá od č. 2 do č. 36), Terasová, Tůmova, U Vodárny (lichá od č. 1 do
č. 25), Voroněžská, Zábranského, Záhřebská, Zborovská, Žižkova (lichá od č. 57 do č. 69, sudá od
č. 52 do č. 74).
ZŠ Brno, nám. Svornosti 7
Blatného, Bochořákova, Bráfova, Burianovo nám., Colova, Čajkovského, Doležalova, Drnovická,
Dunajevského, Fanderlíkova, Foerstrova, Haasova, Horova, Junácká, Kallabova, Kovařovicova,
Kozákova, Královopolská (lichá od č. 1 do č. 139, sudá od č. 2 do č. 90), Kroftova, Kvapilova,
Lipská, Luční, Makovského nám., Maničky, Mozolky, nám. Svornosti, Navrátilova, Nohavicova,
Ostrá, Pernštejnská, Petřvaldská, Plevova, Plovdivská, Postranní, Poznaňská, Příkrá, Přívrat,
Puškinova, Rosického nám., Sabinova, Sochorova, Sovova, Stránského, Strmá, Šmejkalova,
Štursova (lichá od č. 3 do č. 35, sudá od č. 2 do č. 20), Topolky, Veslařská (sudá č. 2, lichá č. 25,
25b, 25e) Vrázova, Vychodilova, Zákoutí, Závětří, Zemkova, Zeyerova, Žabovřeská (lichá č. 3).
ZŠ Brno, Sirotkova 36
Eleonory Voračické, Eliášova, Elišky Machové, Foustkova (lichá od č. 1 do č. 9, sudá od
č. 2 do č. 8), Gogolova, Horákova, Jana Nečase, Jelínkova, Kameníčkova, Králova, Krondlova
(sudá od č. 2 do č. 28), Lužická, Marie Steyskalové, Mezníkova, Minská, Nárožní, Sirotkova,
Slezská, Šeránkova, Šmídkova, Tichého, Tolstého, Veveří (lichá od č. 111 do
č. 133, sudá od č. 102 do č. 122), Zeleného.
Hlasování:

usnesení bylo přijato

22 : 0 : 0

17. Návrh přílohy obecně závazné vyhlášky č.
obvody mateřských škol

/2016, kterou se stanoví spádové

Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo Návrh přílohy obecně závazné vyhlášky
č.
/2016, kterou se stanoví spádové oblasti mateřských škol a doporučuje Zastupitelstvu
statutárního města Brna návrh přílohy obecně závazné vyhlášky č.
/2016, kterou se stanoví
spádové oblasti mateřských škol schválit takto:
MŠ Beruška, Plovdivská 6
Blatného, Foerstrova, Haasova, Junácká, Kallabova, Kovařovicova, Kozákova, Královopolská
(sudá od č. 2 do č. 90), Lipská, Luční, Makovského nám., Maničky, Mozolky, Navrátilova,
Plovdivská, Postranní, Rosického nám., Poznaňská, Přívrat, Sochorova, Stránského, Štursova (lichá
od č. 3 do č. 35, sudá od č. 2 do č. 20), Topolky, Voroněžská, Záhřebská.
MŠ Brno, Fanderlíkova 9a
Bráfova, Burianovo nám., Čajkovského, Drnovická, Dunajevského, Elišky Machové, Fanderlíkova,
Horákova, Jana Nečase, Marie Steyskalové, Nohavicova, Pernštejnská, Petřvaldská, Slezská,
Šmejkalova, Šmídkova, Tichého, Veslařská (sudá č. 2, lichá č. 25, 25b, 25e), Zeleného, Žabovřeská
(lichá č. 3).
MŠ Brno, Gabriely Preissové 8
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Colova, Bochořákova, Fričova, Gabriely Preissové, Horská, Chlubnova, Kainarova, Královopolská
(lichá od č. 1 do č. 139), Kroftova, Kvapilova, Ostrá, Plevova, Příkrá, Sabinova, Skalky, Sovova,
Strmá, Technická, Terasová, U Vodárny (lichá od č. 1 do č. 25), Vrázova, Vychodilova, Zákoutí,
Závětří, Zemkova, Zeyerova.
MŠ Brno, nám. Svornosti 8
Bezejmenná, Doležalova, Chládkova, Horova, Jana Babáka (lichá č. 1), Jindřichova, Klímova,
Korejská, Kounicova (lichá od č. 69 do č. 93), Kubánská, Minská, nám. Svornosti, Pod Kaštany,
Puškinova, Sirotkova, Spojovací, Šeránkova, Šumavská (sudá od č. 28 do č.40), Šelepova (lichá od
č. 3 do č. 7), Tábor (lichá od č. 1 do č. 37, sudá od č. 2 do č. 36), Zborovská.
MŠ Brno, Žižkova 57
Březinova, Eleonory Voračické, Eliášova, Foustkova (lichá od č. 1 do č. 9, sudá od č. 2 do č. 8),
Gogolova, Hvězdárenská, Jelínkova, Kameníčkova, Králova, Krondlova (sudá č. 2 do č. 28),
Lužická, Matzenauerova, Mezníkova, Mučednická, Náhorní, Nárožní, Tolstého, Tůmova, Veveří
(lichá od č. 111 do č. 133, sudá od č. 102 do č. 122), Zábranského, Žižkova (lichá od č. 57 do č. 69,
sudá od č. 52 do č. 74).
Hlasování:

usnesení bylo přijato

22 : 0 : 0

18. Návrh obecně závazné vyhlášky č.
/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č….
/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001,
kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek a doporučuje Zastupitelstvu
statutárního města Brna města Návrh obecně závazné vyhlášky č…. /2016, kterou se mění a
doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut
města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek schválit.
Hlasování:

usnesení bylo přijato

22 : 0 : 0

19. Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Úprava a
dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část B“
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky žádá Magistrát města Brna, Odbor implementace
evropských fondů MMB (OIEF) o podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
na projekt „Úprava a dosadba vegetace na ulici Klímova v MČ Brno – Žabovřesky, část B“, s tím,
že městská část Brno-Žabovřesky se zavazuje uhradit částku ve výši 50% rozdílu mezi poskytnutou
dotací a skutečnou cenou projektu, a bere na vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky,
vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových finančních
prostředků.
Hlasování:

usnesení bylo přijato

22 : 0 : 0
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20. Žádost Brněnských komunikací a.s. o projednání vzájemného majetkoprávního
vypořádání dle návrhu směnné smlouvy se zřízením služebnosti mezi Statutárním městem
Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, za účelem zajištění realizace veřejně prospěšné
stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo žádost Brněnských komunikací a.s. o
projednání vzájemného majetkoprávního vypořádání dle návrhu směnné smlouvy se zřízením
služebnosti mezi Statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, za účelem zajištění
realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ a souhlasí
sexvzájemným majetkoprávním vypořádáním dle návrhu směnné smlouvy se zřízením služebnosti
mezi Statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, za účelem zajištění realizace
veřejně prospěšné stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“
Ing. Staněk a Mgr. Leder nahlásili střet zájmů.
Hlasování:

usnesení bylo přijato

22 : 0 : 0

21. Dotazy a připomínky členů ZMČ BŽ a občanů městské části Brno-Žabovřesky
Ing. Janíčková, DiS., se ve svém vystoupení dotkla problematiky plánované nástavby OC Perla a
s tím souvisejícím případným prodejem přilehlých pozemků. Odvolávala se na záznam ze společné
schůzky zástupců městské části Brno-Žabovřesky, Magistrátu města Brna, Brněnských komunikací
a společnosti OC Perla a.s., z něhož vyplynulo, že městská část bude požádána o vypracování
dopravní studie předmětné lokality. Starosta Ing. Tyralík sdělil, že vypracování příslušné studie
bylo zadáno investoru stavby, nicméně do dnešního dne Úřad městské části Brno-Žabovřesky
dopravní studii neobdržel. Prof. Ing. Kolíbal, CSc. se vyjádřil k situaci parkování u OC Perla a
seznámil zastupitele se závěry dopravní komise. Paní Mikulincová kritizovala špatný přístup
městské části v péči o zeleň, zejména v ulicích Minská, Horova a v lokalitě Kozí Hora. Ing.
Janíčková, DiS. navrhla, aby městská část sama zadala zpracování dopravní studie v oblasti kolem
OC Perla a předložila návrh usnesení ve znění:
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky ukládá Radě městské části Brno-Žabovřesky na
základě jednání mezi OM MMB, OÚPR MMB, OD MMB, BKOM a MČ BŽ zastoupenou Ing.
Pavlem Tyralíkem ze dne 27.04.2016 ve věci prodeje pozemků pro zásobování OC PERLA resp.
jejich částí na parcelách (p.č. 2375/210, 2375/186, 2375/187, 2375/193 (příp. 2375/534), aby zadala
zpracování nezávislé dopravní studie, která:
1. prověří a vyspecifikuje dopravní potřeby:
a) příspěvkových organizací, jež v této lokalitě zřizuje městská část BŽ, a to potřeby ŠJ nám
Svornosti 7, ZŠ nám. Svornosti 7, MŠ nám. Svornosti 8
b) dále potřeby České republiky – státního podniku Česká pošta s.p., jež má právo hospodařit
s majetkem státu a dle katastru nemovitostí vlastní podíl 6158/36692 tohoto objektu OC PERLA a
má přes parcelu p.č. 2375/210 jedinou přístupovou cestu k nakládací rampě
c) a poté soukromého subjektu objektu OC PERLA a to:
- stávajících parkovacích a zásobovacích potřeb objektu, který byl rekonstruován na základě
povolení Ing. Milana Hantáka, který provedl pro společnost Autorizovaný Inspektor, s.r.o.
Kostelnická 4, Prostějov, IČ 282 75 888 kontrolu projektové dokumentace „Stavební úpravy
objektu PERLA“ z roku 9/2012, na níž bylo vydáno stavební povolení 05.11.2012 a jejíž
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stavebníkem byla společnost Goodwill Industry, a.s., Středová 94/1, Brno, 602 02, IČ: 292 02 256,
a zjištění zda tato dokumentace řešila problematiku zásobování a parkovacích kapacit
- připravované stavby „Nástavba OC PERLA, Brno, náměstí Svornosti“, jež spolu nese potřebu
řešení navýšení parkovacích kapacit a dopravní obslužnosti objektu
2. dle požadavku MMB prověří možnosti úpravy stávajících komunikačních ploch (mj. možnosti
rozšíření komunikace případně prostor pro umožnění průjezdu protijedoucích zásobovacích vozidel,
opatření pro zajištění bezpečnosti chodců (klienti školní jídelny, školní děti, návštěvníci
tělocvičny…)
a navrhne opatření dle aktuálních zákonů, vyhlášek a norem.
Počet přítomných zastupitelů: 20
Hlasování:

3 : 0 : 12

5 zastupitelů nehlasovalo

usnesení nebylo přijato

Starosta poté XII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky ukončil.

Ukončení: 18:49 hodin
V Brně dne: 22. 09. 2016
Zapsala: Ivona Šťastná

Ing. Pavel Tyralík
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Mgr.,Bc. Jiří Jobánek

……………………..……..…..….

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

Ing. Jindřich Zuziak

………………….……...…………

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

Denisa Janková

….….…….…...………………….

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