Zápis
z XXIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 20. 09. 2018
v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno
Zahájení: 16:30 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: J. Červenka, D. Štroner

Počet přítomných zastupitelů: 23
Starosta Ing. Pavel Tyralík ověřil, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zahájil
XXIII.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
Denisa Janková
Ing. Martin Benáček

Hlasování je v celém zápise uváděno v pořadí: pro - proti - zdržel se.
Hlasování o složení návrhové komise:

23 : 0 : 0 schváleno

Navržený program:
Kontrola úkolů
Prodej částí pozemku p.č. 3845, k.ú. Žabovřesky
Prodej pozemků p.č. 1067/1, 5181/36, 1059/2, vše v k.ú. Žabovřesky
Pronájem obecního bytu č. 16, Kounicova 77, vel. 3+1, v celoměstském zájmu
Prodej části pozemku p.č. 2411/1, k.ú. Žabovřesky
6. Plnění rozpočtu za 1. pololetí 2018 městské části Brno-Žabovřesky včetně bytového
hospodářství
7. Střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Žabovřesky na období 2020 – 2024
8. Přeúčtování majetku svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným Statutárním
městem Brnem, městskou částí Brno-Žabovřesky
9. Rozpočtové opatření č. 14/2018
10. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. ../2018, o místních
poplatcích, v platném znění
11. Použití části kladného výsledku hospodaření z VHČ na financování investiční akce „ZŠ
Svornost – oprava havarijního stavu atria“
12. Návrh obecně závazné vyhlášky č. /2019, kterou se stanoví spádové obvody
základních škol
1.
2.
3.
4.
5.
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13. Návrh obecně závazné vyhlášky č. /2019, kterou se stanoví spádové obvody
mateřských škol
14. Rozpočtové opatření č. 15/2018
15. Dotazy a připomínky členů ZMČ BŽ a občanů městské části Brno-Žabovřesky
Starosta přednesl návrh na rozšíření programu o bod: Rozpočtové opatření č. 17/2018 jako bod
jako bod č. 15 a Dotazy a připomínky členů ZMČ BŽ a občanů městské části Brno-Žabovřesky
jako bod č. 16.
Hlasování o rozšíření programu:

23 : 0 : 0

schváleno

Program:
Kontrola úkolů
Prodej částí pozemku p.č. 3845, k.ú. Žabovřesky
Prodej pozemků p.č. 1067/1, 5181/36, 1059/2, vše v k.ú. Žabovřesky
Pronájem obecního bytu č. 16, Kounicova 77, vel. 3+1, v celoměstském zájmu
Prodej části pozemku p.č. 2411/1, k.ú. Žabovřesky
6. Plnění rozpočtu za 1. pololetí 2018 městské části Brno-Žabovřesky včetně bytového
hospodářství
7. Střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Žabovřesky na období 2020 – 2024
8. Přeúčtování majetku svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným Statutárním
městem Brnem, městskou částí Brno-Žabovřesky
9. Rozpočtové opatření č. 14/2018
10. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. ../2018, o místních
poplatcích, v platném znění
11. Použití části kladného výsledku hospodaření z VHČ na financování investiční akce „ZŠ
Svornost – oprava havarijního stavu atria“
12. Návrh obecně závazné vyhlášky č. /2019, kterou se stanoví spádové obvody
základních škol
13. Návrh obecně závazné vyhlášky č. /2019, kterou se stanoví spádové obvody
mateřských škol
14. Rozpočtové opatření č. 15/2018
15. Rozpočtové opatření č. 17/2018
16. Dotazy a připomínky členů ZMČ BŽ a občanů městské části Brno-Žabovřesky
1.
2.
3.
4.
5.

Hlasování o programu jako celku:

23 : 0 : 0

1. Kontrola úkolů
Z minulého zasedání nevyplynuly žádné úkoly.

2

schváleno

2. Prodej částí pozemku p.č. 3845, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky
- projednalo prodej části (cca 30 m2) pozemku p.č. 3845 – zahrada o celkové výměře 463 m2,
k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna a doporučuje Zastupitelstvu města Brna
prodej části (cca 30 m2) pozemku p.č. 3845 – zahrada o celkové výměře 463 m2, k.ú.
Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna, schválit.
- projednalo prodej části (cca 20 m2) pozemku p.č. 3845 – zahrada o celkové výměře 463 m2,
k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna a doporučuje Zastupitelstvu města Brna
prodej části (cca 20 m2) pozemku p.č. 3845 – zahrada o celkové výměře 463 m2, k.ú.
Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna, schválit.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

3. Prodej pozemků p.č. 1067/1, 5181/36, 1059/2, vše v k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky
- projednalo prodej pozemků p.č. 1067/1 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 99 m2, p.č.
1059/2 – orná půda o výměře 19 m2 a p.č. 5181/36 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 42
m2, vše v k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna a doporučuje Zastupitelstvu
města Brna prodej pozemků p.č. 1067/1 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 99 m2, p.č.
1059/2 – orná půda o výměře 19 m2 a p.č. 5181/36 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 42
m2, vše v k.ú. Žabovřesky, , z úrovně statutárního města Brna, neschválit.
Hlasování:

22 : 0 : 1

usnesení bylo přijato

4. Prodej části pozemku p.č. 2411/1, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky
- projednalo prodej části cca 36 m2 pozemku p.č. 2411/1 - ost. plocha, zeleň o celkové výměře
15.385 m2, k.ú. Žabovřesky, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům bytových jednotek
v bytovém domě Klímova 11, 13, 15, Brno, z úrovně statutárního města Brna a doporučuje
Zastupitelstvu města Brna prodej části cca 36 m2 pozemku p.č. 2411/1 - ost. plocha, zeleň o
celkové výměře 15.385 m2, k.ú. Žabovřesky, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům
bytových jednotek v bytovém domě Klímova 11, 13, 15, Brno, z úrovně statutárního města
Brna, schválit.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

5. Prodej části pozemku p.č. 2411/1, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky
- projednalo prodej části cca 36 m2 pozemku p.č. 2411/1 - ost. plocha, zeleň o celkové výměře
15.385 m2, k.ú. Žabovřesky, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům bytových jednotek
v bytovém domě Klímova 11, 13, 15, Brno, z úrovně statutárního města Brna a doporučuje
Zastupitelstvu města Brna prodej části cca 36 m2 pozemku p.č. 2411/1 - ost. plocha, zeleň o
celkové výměře 15.385 m2, k.ú. Žabovřesky, do podílového spoluvlastnictví vlastníkům
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bytových jednotek v bytovém domě Klímova 11, 13, 15, Brno, z úrovně statutárního města
Brna, schválit.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

6. Plnění rozpočtu za 1. pololetí 2018 městské části Brno-Žabovřesky včetně bytového
hospodářství
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí plnění rozpočtu za 1. pololetí
2018 včetně bytového hospodářství.
Hlasování:

22 : 0 : 1

usnesení bylo přijato

7. Střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Žabovřesky na období 2020 – 2024
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje střednědobý výhled rozpočtu městské
části Brno-Žabovřesky na období 2020 – 2024.
Hlasování:

21 : 0 : 2

usnesení bylo přijato

8. Přeúčtování majetku svěřeného příspěvkovým organizacím zřízeným Statutárním
městem Brnem, městskou částí Brno-Žabovřesky
V diskusi se k tématu vyjádřila Ing. Janíčková, DiS.
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí přeúčtování majetku svěřeného
příspěvkovým organizacím zřízeným Statutárním městem Brnem, městskou částí BrnoŽabovřesky k 31.12.2018.
Hlasování:

22 : 0 : 1

usnesení bylo přijato

9. Rozpočtové opatření č. 14/2018
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje úpravu rozpočtu č. 14/2018:
- zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 2.699.000 Kč:
+ 31.000 Kč – daň z příjmů právnických osob za obec za rok 2017
+ 189.000 Kč – úprava převodu z fondu hospodářské činnosti (VHČ)
+ 500.000 Kč – příjmy z vlastní činnosti
+ 1.979.000 Kč – zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2017
Hlasování:

19 : 0 : 4
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usnesení bylo přijato

10. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č..../2018, o místních
poplatcích, v platném znění
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo návrh obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č…./2018, o místních poplatcích, v platném znění a doporučuje
Zastupitelstvu města Brna návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č..../2018,
o místních poplatcích, v platném znění, schválit.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

11. Použití části kladného výsledku hospodaření z VHČ na financování investiční akce
„ZŠ Svornost – oprava havarijního stavu atria“
Zastupitelstvo městské části Brno–Žabovřesky schvaluje použití části kladného výsledku
hospodaření z VHČ – bytové hospodářství ve výši 2.500.000,00. Kč na financování investiční
akce „ZŠ Svornost – oprava havarijního stavu atria“ v souladu se souhlasem Zastupitelstva
města Brna dle čl. 76, odst. 51, Statutu města Brna.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

12. Návrh obecně závazné vyhlášky č. /2019, kterou se stanoví spádové obvody
základních škol
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo Návrh obecně závazné vyhlášky
č.…/2019, kterou se stanoví spádové oblasti základních škol a doporučuje Zastupitelstvu
statutárního města Brna návrh přílohy obecně závazné vyhlášky č. /2019, kterou se stanoví
spádové oblasti základních škol schválit takto
ZŠ Brno, Jana Babáka 1
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. 42), 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. 71, 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,
Kníničská (po hranici městské části), 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, Zeleného č. 825/51, Zemkova, Zeyerova, Žabovřeská (lichá č. 3).
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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 vyjma č. 825/51.
Hlasování:

23 : 0 : 0

13. Návrh obecně závazné vyhlášky č.
mateřských škol

usnesení bylo přijato

/2019, kterou se stanoví spádové obvody

Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo Návrh obecně závazné vyhlášky č...
/2019, kterou se stanoví spádové oblasti mateřských škol a doporučuje Zastupitelstvu
statutárního města Brna návrh přílohy obecně závazné vyhlášky č. /2019, kterou se stanoví
spádové oblasti mateřských škol schválit takto
MŠ Beruška, Plovdivská 6
Blatného, Foerstrova, Haasova, Junácká, 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, Záhřebská.
MŠ Brno, Fanderlíkova 9a
Bráfova, Burianovo nám., Čajkovského, Drnovická, Dunajevského, Elišky Machové,
Fanderlíkova, Horákova, Jana Nečase, Kallabova, Kovařovicova, 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
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,
Kníničská (po hranici městské části), Korejská, Kounicova (lichá od č. 69 do č. 93), Kubánská,
Minská, nám. Svornosti, Pod Kaštany, Puškinova, Spojovací, Šumavská (sudá od č. 28 do č.42),
Šelepova (lichá od č. 3 do č. 7), Tábor (lichá od č. 1 do č. 37, sudá od č. 2 do č. 36), Voroněžská,
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, Sirotkova,
Šeránkova, 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. 71, sudá od č. 52 do č. 74).
Hlasování:

23 : 0 : 0
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usnesení bylo přijato

14. Rozpočtové opatření č. 15/2018
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje úpravu rozpočtu č. 15/2018:
- zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 3.210.000 Kč:
+ 3.210.000 Kč – zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2017
Hlasování:

usnesení bylo přijato

23 : 0 : 0

15. Rozpočtové opatření č. 17/2018
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje úpravu rozpočtu č. 17/2018:
- úprava rozpočtu bez vlivu na celkové příjmy a výdaje
úprava § 3111 a § 6171
Hlasování:

usnesení bylo přijato

21 : 0 : 2

16. Dotazy a připomínky členů ZMČ BŽ a občanů městské části Brno-Žabovřesky
Mgr. Mrkvanová se dotázala na způsob kontroly, kterou úřad reviduje stav pronajatých parcel
zahrádkářům v lokalitě Kozí Hora. Kritizovala neutěšený stav parcel sousedících s pozemkem,
který má pronajatý ona. Paní Mikulincová navázala kritikou výstavby firmou Avrioinvest v této
lokalitě, zejména kritizovala likvidaci zeleně, která měla být doplněna náhradní výsadbou.
Zastupitelka Ing. Daniela Janíčková, DiS. se vrátila k tématu pokosu trávy, dotazovala se na
ukotvení této problematiky v zákoně. K tomuto tématu se vyjádřil starosta Ing. Tyralík a dále
na vyzvání Ing. Vorba, vedoucí odboru majetkového a bytového a JUDr. Jirmanová, právník
úřadu. Následně starosta XXIII. zasedání zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky ukončil
a se všemi zastupiteli a zástupci úřadu se rozloučili i všichni místostarostové, vzhledem k tomu,
že se jednalo o poslední zasedání ve volebním období 2014-2018.
Ukončení: 17:05 hodin
V Brně dne: 20. 09. 2018
Zapsala: Ivona Šťastná
Ing. Pavel Tyralík
starosta
Ověřovatelé zápisu:
Mgr., Bc. Jiří Jobánek
Denisa Janková
Ing. Martin Benáček

………………….……...…………
……………………..……..…..….
……………………..……..…..….
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