Zápis
z III. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 21.02.2019
v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno
Zahájení: 17:00 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Omluven: Mgr. Bobrovský, Ing. Roudnický
Starostka Mgr. Lucie Pokorná ověřila, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zahájila
III. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky. Zapisovatelkami jmenovala Alici
Drozdovou a Ivonu Šťastnou a právní asistencí pověřila JUDr. Jitku Jirmanovou.
Počet přítomných zastupitelů: 23
Volba návrhové komise – ověřovatelé zápisu
Návrhová komise ve složení:

Ing. arch. David Hoffmann
Mgr. Leoš Němec
Mgr. Vladimír Paneš

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

23 : 0 : 0

schváleno

Navržený program:
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
1

11. Pronájem obecního bytu č. 23, Kounicova 71, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
domu Eliášova 39, Brno
12. Pronájem obecního bytu č. 8, Voroněžská 3, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
domu Eliášova 39, Brno
13. Pronájem obecního bytu č. 68, Vychodilova 12, Brno v rámci rekonstrukce bytového
domu Eliášova 39, Brno
14. Pronájem obecního bytu č. 68, Voroněžská 6, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
jádra v bytě č. 3 v domě Voroněžská 14, Brno
15. Pronájem obecního bytu č. 14, Pod Kaštany 7, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
jádra v bytě č. 16 v domě Voroněžská 14, Brno
16. Pronájem obecního bytu č. 17, Voroněžská 6, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
jádra v bytě č. 2 v domě Voroněžská 14, Brno
17. Pronájem obecního bytu č. 14, Pod Kaštany 7, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
jádra v bytě č. 5 v domě Voroněžská 14, Brno
18. Pronájem obecního bytu č. 2, Pod Kaštany 16, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
jádra v bytě č. 13 v domě Voroněžská 14, Brno
19. Pronájem obecního bytu č. 20, Kounicova 73, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
jádra v bytě č. 9 v domě Voroněžská 14, Brno
20. Rozpočtové opatření č. 01/2019
21. Poskytnutí finančních prostředků Mateřské škole, Brno, Žižkova 57 na nákup lehátek
22. 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
23. Žádost o udělení souhlasu Rady města Brna 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
24. Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování
25. Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2019
26. Kontrola dotací vyplacených městskou částí Brno-Žabovřesky v roce 2018
27. Jednací řád zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky
28. Dotazy a připomínky členů ZMČ BŽ a občanů městské části Brno-Žabovřesky
Z uvedeného programu byl stažen bod č.15 (nájemci řešeno jiným způsobem). Dále starostka
požádala zastupitele o výměnu předního listu, který obdrželi k bodu č.24.

Program jako celek:
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
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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. Pronájem obecního bytu č. 23, Kounicova 71, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
domu Eliášova 39, Brno
12. Pronájem obecního bytu č. 8, Voroněžská 3, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
domu Eliášova 39, Brno
13. Pronájem obecního bytu č. 68, Vychodilova 12, Brno v rámci rekonstrukce bytového
domu Eliášova 39, Brno
14. Pronájem obecního bytu č. 68, Voroněžská 6, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
jádra v bytě č. 3 v domě Voroněžská 14, Brno
15. Bod stažen z programu
16. Pronájem obecního bytu č. 17, Voroněžská 6, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
jádra v bytě č. 2 v domě Voroněžská 14, Brno
17. Pronájem obecního bytu č. 14, Pod Kaštany 7, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
jádra v bytě č. 5 v domě Voroněžská 14, Brno
18. Pronájem obecního bytu č. 2, Pod Kaštany 16, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
jádra v bytě č. 13 v domě Voroněžská 14, Brno
19. Pronájem obecního bytu č. 20, Kounicova 73, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
jádra v bytě č. 9 v domě Voroněžská 14, Brno
20. Rozpočtové opatření č. 01/2019
21. Poskytnutí finančních prostředků Mateřské škole, Brno, Žižkova 57 na nákup lehátek
22. 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
23. Žádost o udělení souhlasu Rady města Brna 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
24. Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování
25. Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2019
26. Kontrola dotací vyplacených městskou částí Brno-Žabovřesky v roce 2018
27. Jednací řád zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky
28. Dotazy a připomínky členů ZMČ BŽ a občanů městské části Brno-Žabovřesky
Hlasování o programu jako celku:

23 : 0 : 0

schváleno

1. Kontrola úkolů
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky uložilo na svém II. zasedání dne 13.12.2018
Pracovní skupině pro zpracování Jednacího řádu zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky
předložení návrhu nového jednacího řádu na příštím zasedání Zastupitelstva městské části
Brno-Žabovřesky. Návrh nového Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky
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a jeho projednání je součástí programu tohoto zasedání Zastupitelstva městské části BrnoŽabovřesky jako bod č.27. Úkol splněn.
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
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo svěření pozemku p.č. 2612/2, k.ú.
Žabovřesky, do správy městské části Brno-Žabovřesky, do kategorie: část I. – předškolní
zařízení, školy a školská zařízení a doporučuje Zastupitelstvu města Brna svěření pozemku
p.č. 2612/2, k.ú. Žabovřesky, do správy městské části Brno-Žabovřesky, do kategorie: část I. –
předškolní zařízení, školy a školská zařízení, schválit.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

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
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo nabytí pozemků p.č. 4889/30 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 a p.č. 4889/31 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 16 m2, vše v k.ú. Žabovřesky, z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví
statutárního města Brna a jejich následné svěření do správy městské části Brno-Žabovřesky a
doporučuje Zastupitelstvu města Brna nabytí pozemků p.č. 4889/30 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 4 m2 a p.č. 4889/31 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16
m2, vše v k.ú. Žabovřesky, z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví statutárního města Brna a
jejich následné svěření do správy městské části Brno-Žabovřesky, schválit.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

4. Žádost o vyjádření MČ Brno-Žabovřesky ke stavebnímu záměru „Sběrné středisko
odpadů Sochorova“ v k.ú. Žabovřesky
Mgr. Leder (předseda představenstva společnosti SAKO Brno, a.s.) nahlásil při hlasování
podjatost.
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo žádost spol. GEOtest, a.s., Šmahova
1244/112, 627 00 Brno, IČO: 46344942 ve věci vyjádření městské části Brno-Žabovřesky ke
stavebnímu záměru „Sběrné středisko odpadů Sochorova“ v k.ú. Žabovřesky a souhlasí
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: 60713470, 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 BrnoŽabovřesky do kategorie: Část III. - Ostatní nemovitý majetek.
Hlasování:

20 : 0 : 3
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usnesení bylo přijato

5. Záměr prodeje zbývajících obecních bytových jednotek v domě Veveří 110, 112, 114,
Brno
Bc. Machálek nahlásil, že z důvodu podjatosti nebude hlasovat.
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo žádost Bytového odboru MMB, ze
dne 04.10.2018 a doporučuje 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 XXX (část obce Žabovřesky), byt. dům, na pozemcích p.č.
XXX, 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. X – byt včetně spoluvlastnického podílu id. X na společných částech budovy
č.p. X (část obce Žabovřesky), byt. dům, na pozemcích p.č. X, vše v katastrálním území
Žabovřesky, obec Brno
jednotky č. X– byt včetně spoluvlastnického podílu id. X na společných částech budovy
č.p. X (část obce Žabovřesky), byt. dům, na pozemcích p.č. X, vše v katastrálním území
Žabovřesky, obec Brno
jednotky č. X – byt včetně spoluvlastnického podílu id. X na společných částech budovy
č.p. X (část obce Žabovřesky), byt. dům, na pozemcích p.č. X, vše v katastrálním území
Žabovřesky, obec Brno
jednotky č. X – byt včetně spoluvlastnického podílu id. X na společných částech budovy
č.p. X (část obce Žabovřesky), byt. dům, na pozemcích p.č. X, vše v katastrálním území
Žabovřesky, obec Brno
jednotky č. X – byt včetně spoluvlastnického podílu id.X na společných částech
budovy č.p. X (část obce Žabovřesky), byt. dům, na pozemcích p.č. X, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno
jednotky č. X – byt včetně spoluvlastnického podílu id. X na společných částech
budovy č.p. X (část obce Žabovřesky), byt. dům, na pozemcích p.č. X, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno
jednotky č. X – byt včetně spoluvlastnického podílu id. X na společných částech
budovy č.p. X (část obce Žabovřesky), byt. dům, na pozemcích p.č. X, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno
jednotky č. X – byt včetně spoluvlastnického podílu id. X na společných částech
budovy č.p. X (část obce Žabovřesky), byt. dům, na pozemcích p.č. X, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno
jednotky č. X – byt včetně spoluvlastnického podílu id. X na společných částech
budovy č.p. X (část obce Žabovřesky), byt. dům, na pozemcích p.č. X, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno
jednotky č. X – byt včetně spoluvlastnického podílu id. X na společných částech
budovy č.p. X (část obce Žabovřesky), byt. dům, na pozemcích p.č. X, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno
jednotky č. X – byt včetně spoluvlastnického podílu id. X na společných částech
budovy č.p. X (část obce Žabovřesky), byt. dům, na pozemcích p.č. X, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno
jednotky č. X – byt včetně spoluvlastnického podílu id. X na společných částech
budovy č.p. X (část obce Žabovřesky), byt. dům, na pozemcích p.č. X, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno
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•

jednotky č. X – byt včetně spoluvlastnického podílu id. X na společných částech
budovy č.p. X (část obce Žabovřesky), byt. dům, na pozemcích p.č. X, vše
v katastrálním území Žabovřesky, obec Brno

Hlasování:

19 : 0 : 3

1 zastupitel nehlasoval

usnesení bylo přijato

6. Prodej pozemku p.č. 5203/1, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo prodej pozemku p.č. 5203/1 –
zahrada o výměře 449 m2, k.ú. Žabovřesky, žadateli, z úrovně statutárního města Brna a
doporučuje Zastupitelstvu města Brna prodej pozemku p.č. 5203/1 – zahrada o výměře 449
m2, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna, schválit.
Hlasování:

20 : 3 : 0

usnesení bylo přijato

7. Prodej části pozemku p.č. 6153, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo prodej části (cca 25 m2) pozemku
p.č. 6153 – ost. plocha, jiná plocha o celkové výměře 286 m2, k.ú. Žabovřesky, žadateli, z
úrovně statutárního města Brna a doporučuje 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:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

8. Žádost o vyjádření k dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „ Obytný
soubor Bochořákova“
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo žádost spol. knesl kynčl architekti
s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČO: 47912481 o vyjádření městské části BrnoŽabovřesky 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
1. souhlasí 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. souhlasí 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:

18 : 4 : 1
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usnesení bylo přijato

9. Žádost o opětovné projednání žádosti o vyjádření k územnímu rozhodnutí a
stavebnímu povolení na akci „VILA Palacký Vrch“, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky ruší usnesení XVII. zasedání Zastupitelstva
městské části Brno-Žabovřesky, ze dne 22.06.2017, bod 14
projednalo žádost Ing. Veroniky Káňové, Fanderlíkova 15, 616 00 Brno, IČO: 75753707 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 zpracované ing.
arch. Vladimírem Kozumplíkem, předložené dne 02.10.2018 a doplněné dne 12.12.2018 a
souhlasí s navrhovaným stavebním záměrem „VILA Palacký vrch“ v k.ú. Žabovřesky,
stavebníků, 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:

usnesení bylo přijato

18 : 0 : 5

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
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo žádost Majetkového odboru MMB,
ze dne 01.11.2018 a trvá 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,
• 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 pro pana X k jeho
nemovitostem.
projednalo 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 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:

usnesení bylo přijato

23 : 0 : 0

Paní starostka navrhla hlasování bodů 11-14 a 16-19 v bloku.
Paní Denisa Janková nahlásila, že z důvodu podjatosti nebude hlasovat.
Hlasování bodů 11–14 a 16-19 v bloku:

22 : 0 : 0
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1 zastupitel nehlasoval

schváleno

11. Pronájem obecního bytu č. 23, Kounicova 71, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
domu Eliášova 39, Brno
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí informaci, že Rada městské
části Brno-Žabovřesky na 5. zasedání konaném dne 07.01.2019 schválila Smlouvu o nájmu
bytu na ul. Kounicova, Brno, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí BrnoŽabovřesky a nájemci. Smlouva o nájmu bytu byla uzavřena na dobu určitou nezbytně nutnou
pro rekonstrukci bytového domu na ulici Eliášova, Brno, ve vlastnictví statutárního města Brna,
jehož jsou dotyční nájemci.
Hlasování:

22 : 0 : 0

1 zastupitel nehlasoval

usnesení bylo přijato

12. Pronájem obecního bytu č. 8, Voroněžská 3, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
domu Eliášova 39, Brno
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí informaci, že Rada městské
části Brno-Žabovřesky na 5. zasedání konaném dne 07.01.2019 schválila Smlouvu o nájmu
bytu na ul. Voroněžská, Brno, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí BrnoŽabovřesky a nájemkyní. Smlouva o nájmu bytu byla uzavřena na dobu určitou nezbytně
nutnou pro rekonstrukci bytového domu na ulici Eliášova, Brno, ve vlastnictví statutárního
města Brna, jehož je dotyčná nájemkyně.
Hlasování:

22 : 0 : 0

1 zastupitel nehlasoval

usnesení bylo přijato

13. Pronájem obecního bytu č. 68, Vychodilova 12, Brno v rámci rekonstrukce bytového
domu Eliášova 39, Brno
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí informaci, že Rada městské
části Brno-Žabovřesky na 5. zasedání konaném dne 07.01.2019 schválila Smlouvu o nájmu
bytu na ul. Vychodilova, Brno, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí BrnoŽabovřesky a nájemcem, trvale bytem Eliášova, Brno. Smlouva o nájmu bytu byla uzavřena na
dobu určitou do 27.04.2019 z důvodu rekonstrukce bytového domu na ulici Eliášova Brno, ve
vlastnictví statutárního města Brna, jehož je dotyčný nájemce.
Hlasování:

22 : 0 : 0

1 zastupitel nehlasoval

usnesení bylo přijato

14. Pronájem obecního bytu č. 68, Voroněžská 6, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
jádra v bytě č. 3 v domě Voroněžská 14, Brno
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí informaci, že Rada městské
části Brno-Žabovřesky na 5. zasedání konaném dne 07.01.2019 schválila Smlouvu o nájmu
bytu na ul. Voroněžská 6, Brno, vel. 1+1, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí
Brno-Žabovřesky a nájemkyní, trvale bytem Voroněžská, Brno. Smlouva o nájmu bytu byla
uzavřena na dobu určitou nezbytně nutnou pro rekonstrukci bytového jádra bytu, na ulici
Voroněžská, Brno, ve vlastnictví statutárního města Brna, jehož je dotyčná nájemkyní.
Hlasování:

22 : 0 : 0

1 zastupitel nehlasoval
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usnesení bylo přijato

15. BOD STAŽEN Z PROGRAMU
16. Pronájem obecního bytu č. 17, Voroněžská 6, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
jádra v bytě č. 2 v domě Voroněžská 14, Brno
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí informaci, že Rada městské
části Brno-Žabovřesky na 5. zasedání konaném dne 07.01.2019 schválila Smlouvu o nájmu
bytu na ul. Voroněžská, Brno, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí BrnoŽabovřesky a nájemkyní, trvale bytem Voroněžská, Brno. Smlouva o nájmu bytu bude
uzavřena na dobu určitou nezbytně nutnou pro rekonstrukci bytového jádra bytu na ulici
Voroněžská, Brno, ve vlastnictví statutárního města Brna, jehož je dotyčná nájemkyní.

Hlasování:

22 : 0 : 0

1 zastupitel nehlasoval

usnesení bylo přijato

17. Pronájem obecního bytu č. 14, Pod Kaštany 7, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
jádra v bytě č. 5 v domě Voroněžská 14, Brno
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí informaci, že Rada městské
části Brno-Žabovřesky na 5. zasedání konaném dne 07.01.2019 schválila Smlouvu o nájmu
bytu na ul. Pod Kaštany, Brno, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí BrnoŽabovřesky a nájemci trvale bytem Voroněžská, Brno. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena
na dobu určitou nezbytně nutnou pro rekonstrukci bytového jádra bytu na ulici Voroněžská,
Brno, ve vlastnictví statutárního města Brna, jehož jsou dotyční nájemci.
Hlasování:

22 : 0 : 0

1 zastupitel nehlasoval

usnesení bylo přijato

18. Pronájem obecního bytu č. 2, Pod Kaštany 16, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
jádra v bytě č. 13 v domě Voroněžská 14, Brno
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí informaci, že Rada městské
části Brno-Žabovřesky na 5. zasedání konaném dne 07.01.2019 schválila Smlouvu o nájmu
bytu na ul. Pod Kaštany, Brno, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí BrnoŽabovřesky a nájemci, trvale bytem Voroněžská, Brno. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena
na dobu určitou nezbytně nutnou pro rekonstrukci bytového jádra bytu na ulici Voroněžská,
Brno, ve vlastnictví statutárního města Brna, jehož jsou dotyční nájemci.
Hlasování:

22 : 0 : 0

1 zastupitel nehlasoval
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usnesení bylo přijato

19. Pronájem obecního bytu č. 20, Kounicova 73, Brno, po dobu rekonstrukce bytového
jádra v bytě č. 9 v domě Voroněžská 14, Brno
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí informaci, že Rada městské
části Brno-Žabovřesky na 7. zasedání konaném dne 04.02.2019 schválila Smlouvu o nájmu
bytu na ul. Kounicova, Brno, mezi statutárním městem Brnem, městskou částí BrnoŽabovřesky a nájemkyní, trvale bytem Voroněžská, Brno. Smlouva o nájmu bytu bude
uzavřena na dobu určitou nezbytně nutnou pro rekonstrukci bytového jádra bytu na ulici
Voroněžská, Brno, ve vlastnictví statutárního města Brna, jehož je dotyčná nájemkyní.
Hlasování:

22 : 0 : 0

1 zastupitel nehlasoval

usnesení bylo přijato

20. Rozpočtové opatření č. 01/2019
Předseda Finančního výboru Ivo Borovec, MBA, sdělil, že finanční výbor doporučuje ke schválení.

Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje
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
Hlasování:

20 : 0 : 3

usnesení bylo přijato

21. Poskytnutí finančních prostředků Mateřské škole, Brno, Žižkova 57 na nákup lehátek
Předseda Finančního výboru Ivo Borovec, MBA, sdělil, že finanční výbor doporučuje ke schválení.

Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje poskytnutí provozního příspěvku
Mateřské škole, Brno, Žižkova 57, příspěvkové organizaci, IČ: 70874794 ve výši 199.424 Kč
na nákup lehátek včetně vybavení do Mateřské školy, Brno, Žižkova 57, příspěvkové
organizace.
Hlasování:

20 : 0 : 3

usnesení bylo přijato

22. 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
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo 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 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:

23 : 0 : 0
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usnesení bylo přijato

23. Žádost o udělení souhlasu Rady města Brna s podáním žádosti o poskytnutí finanční
podpory z dotačního programu Jihomoravského kraje „Individuální dotace JMK 2019“
ve výši 75.000 Kč k zajištění akce „Stárnout aktivně“, v rámci které bude probíhat
kondiční cvičení pro seniory
Předseda Finančního výboru Ivo Borovec, MBA, sdělil, že finanční výbor doporučuje ke schválení.

Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje podání žádosti o udělení souhlasu
Rady města Brna s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu
Jihomoravského kraje „Individuální dotace JMK 2019“ ve výši 75.000 Kč k zajištění akce
„Stárnout aktivně“, v rámci které bude probíhat kondiční cvičení pro seniory
a žádá Radu města Brna o udělení souhlasu s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory
z dotačního programu Jihomoravského kraje „Individuální dotace JMK 2019“ ve výši 75.000
Kč k zajištění akce „Stárnout aktivně“, v rámci které bude probíhat kondiční cvičení pro seniory
a bere na vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného
nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelových finančních prostředků.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

24. Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování
Předseda Finančního výboru Ivo Borovec, MBA, sdělil, že finanční výbor doporučuje ke schválení.

Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí podání žádosti o podporu v rámci
Operačního programu Zaměstnanost „Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování“, číslo
výzvy 03_18_088 a projednání Radou města Brna, která rovněž vzala na vědomí podání žádosti

a bere na vědomí pověření JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky města Brna k podpisu plné
moci pro Mgr. Lucii Pokornou, starostku Městské části Brno-Žabovřesky k zastupování,
jednání, ke všem úkonům a podepisování všech dokumentů včetně projektové žádosti, zpráv o
realizaci projektu a žádostí o platbu za Statutární město Brno ve věci projektu a bere na
vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného nedodržení
podmínek stanovených poskytovatelem účelových finančních prostředků.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

25. Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2019
Předseda Finančního výboru Ivo Borovec, MBA, sdělil, že finanční výbor doporučuje ke schválení.

Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje podání žádosti o finanční podporu
v rámci dotačního programu „Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok
2019“ vyhlášeného Jihomoravským krajem a žádá Radu města Brna o udělení souhlasu
s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu „Podpora rodinné a
seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2019“ vyhlášeného Jihomoravským krajem a bere na
vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného nedodržení
podmínek stanovených poskytovatelem účelových finančních prostředků.
Hlasování:

23 : 0 : 0
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usnesení bylo přijato

26. Kontrola dotací vyplacených městskou částí Brno-Žabovřesky v roce 2018
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky pověřuje Kontrolní výbor kontrolou dotací
vyplacených městskou částí Brno-Žabovřesky v roce 2018 včetně jejich vyúčtování a ukládá
Kontrolnímu výboru předložit výsledky kontroly těchto dotací na příštím zasedání
Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

27. Jednací řád zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje Jednací řád zastupitelstva městské
části Brno-Žabovřesky.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

28. Dotazy a připomínky členů ZMČ BŽ a občanů městské části Brno-Žabovřesky
Pan H., občan Žabovřesk, se dotázal, zda vedení radnice nadále setrvává na svém dřívějším
nesouhlasu se záměrem navyšování indexu podlažní plochy (IPP) u plánované budoucí
výstavby v oblasti pod Palackého vrchem. Za vedení radnice odpovídala starostka Mgr. Lucie
Pokorná, uvedla, že na stanovisku městské části se nic nemění. Další dotazy a připomínky
nebyly vzneseny, proto III. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky ukončila.
Ukončení: 17 : 27 hodin
V Brně dne: 21.02. 2018
Zapsala: Ivona Šťastná

Mgr. Lucie Pokorná
starostka

Ověřovatelé zápisu:
Ing. arch. David Hoffmann ………………………………….

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

Mgr. Leoš Němec

………………………………………….

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

Mgr. Vladimír Paneš ………………………………………….
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dne ............................

