Zápis
z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 17. 09. 2015
v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno
Zahájení: 16:30 hodin
Přítomni: viz prezenční listina
Nepřítomni: Ing. Richard Ficek
Omluveni: Počet přítomných zastupitelů: 24
Starosta Ing. Pavel Tyralík ověřil, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zahájil
VI.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:

Ing. Jindřich Zuziak
Alexandra Žilinská
Ing. Tomáš Vokoun

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

24 :0:0

schváleno

Navržený program:
Kontrola úkolů
Svěření pozemků v k.ú. Žabovřesky – lokalita ul. Bráfova
Svěření pozemků p.č. 905/13 a p.č. 2362/2, k.ú. Žabovřesky
Svěření pozemku p.č. 5012/2, k.ú. Žabovřesky
Nabytí pozemku p.č. 6287/8, k.ú. Žabovřesky
Nabytí pozemků p.č. 2115/3, 2117, 2120/1, 2123/1,4,5, 6258/1,2, 6259/1, 6259/2,
všexk.ú.Žabovřesky
7. Prodej pozemku p.č. 4906/5, k.ú. Žabovřesky
8. Postoupení pohledávky původního nájemce bytu č. 10 v domě Voroněžská 9, Brno,
novému nájemci bytu (ust. § 1879 obč. z.)
9. Postoupení pohledávky původního nájemce bytu č. 9 v domě Voroněžská 14, Brno,
novému nájemci bytu (ust. § 1879 obč. z.)
10. Využití předkupního práva k objektům na pozemcích statutárního města Brna
vxk.ú.Žabovřesky – lokalita Žabovřeské louky
11. Prodej částí pozemků p.č. 2375/186, 2375/187 a p.č. 2375/193, k.ú. Žabovřesky
12. Směna pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemky ve vlastnictví
právnické osoby – lokalita Foerstrova
13. Prodej pozemku p.č. 2375/210, k.ú. Žabovřesky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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14. Plnění rozpočtu za I. pololetí 2015 městské části Brno-Žabovřesky včetně bytového
hospodářství
15. Rozpočtový výhled městské části Brno-Žabovřesky na období 2017 - 2021
16. Rozpočtové opatření č.17/2015
17. Poskytnutí dotace Sdružení Práh
18. Návrh 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, včetně příloh této
vyhlášky
19. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 6/2010, k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž
se zakazuje žebrání, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
11/2010, včetně přílohy této vyhlášky
20. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro
pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, včetně příloh této
vyhlášky
21. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
vznikajícího na území statutárního města Brna
22. Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010 o místních
poplatcích
23. Územní studie „Územně technické prověření obsluhy území Pod Palackého vrchem“ –
dopracování, jako územně plánovacího podkladu pro změnu ÚPmB.
24. Žádost o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu JMK „Individuální dotace
JMK 2015“ na akci „Aktivitou za zážitky“
25. Provozování mobilní ledové plochy v sezóně 2015/2016
26. Dotazy a připomínky členů Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky a občanů
městské části Brno-Žabovřesky
Starosta upozornil na písemnou žádost Mgr. Freyrera a na základě tohoto dopisu navrhl
stažení bodu č.12 z programu.
Hlasování o stažení bodu č. 12:

23 : 1 : 0

schváleno

Dále navrhl předřazení bodu č.23 před bod č.2, vzhledem k přítomnosti občanů, kteří přišli
z důvodu projednávání tohoto bodu.
Hlasování o předřazení bodu č.23 před bod č.2:

23 : 0 : 1

schváleno

Ing. Janíčková ze stejného důvodu navrhla předřazení bodů č. 11 a 13. Starosta dal hlasovat o
předřazení bodů 11 a 13 za bod 23:
Hlasování o předřazení bodu č.11 a 13 za bod č.23:
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23 : 0 : 1

schváleno

Program jako celek:
1. Kontrola úkolů
23. Územní studie „Územně technické prověření obsluhy území Pod Palackého vrchem“ –
dopracování, jako územně plánovacího podkladu pro změnu ÚPmB.
11. Prodej částí pozemků p.č. 2375/186, 2375/187 a p.č. 2375/193, k.ú. Žabovřesky
13. Prodej pozemku p.č. 2375/210, k.ú. Žabovřesky
2. Svěření pozemků v k.ú. Žabovřesky – lokalita ul. Bráfova
3. Svěření pozemků p.č. 905/13 a p.č. 2362/2, k.ú. Žabovřesky
4. Svěření pozemku p.č. 5012/2, k.ú. Žabovřesky
5. Nabytí pozemku p.č. 6287/8, k.ú. Žabovřesky
6. Nabytí pozemků p.č. 2115/3, 2117, 2120/1, 2123/1,4,5, 6258/1,2, 6259/1, 6259/2,
všexk.ú.Žabovřesky
7. Prodej pozemku p.č. 4906/5, k.ú. Žabovřesky
8. Postoupení pohledávky původního nájemce bytu č. 10 v domě Voroněžská 9, Brno,
novému nájemci bytu (ust. § 1879 obč. z.)
9. Postoupení pohledávky původního nájemce bytu č. 9 v domě Voroněžská 14, Brno,
novému nájemci bytu (ust. § 1879 obč. z.)
10. Využití předkupního práva k objektům na pozemcích statutárního města Brna
vxk.ú.Žabovřesky – lokalita Žabovřeské louky
12. Bod stažen z programu
14. Plnění rozpočtu za I. pololetí 2015 městské části Brno-Žabovřesky včetně bytového
hospodářství
15. Rozpočtový výhled městské části Brno-Žabovřesky na období 2017 - 2021
16. Rozpočtové opatření č.17/2015
17. Poskytnutí dotace Sdružení Práh
18. Návrh 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, včetně příloh této
vyhlášky
19. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 6/2010, k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž
se zakazuje žebrání, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
11/2010, včetně přílohy této vyhlášky
20. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro
pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, včetně příloh této
vyhlášky
21. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
vznikajícího na území statutárního města Brna
22. Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010 o místních
poplatcích
24. Žádost o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu JMK „Individuální dotace
JMK 2015“ na akci „Aktivitou za zážitky“
25. Provozování mobilní ledové plochy v sezóně 2015/2016
26. Dotazy a připomínky členů Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky a občanů
městské části Brno-Žabovřesky
Hlasování o programu jako celku:

24 : 0 : 0
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schváleno

1. Kontrola úkolů
Předseda kontrolního výboru Petr Kalábek přednesl zprávu o výsledku kontroly zákonnosti
poskytnutí dotací schválených do dnešního dne Radou městské části Brno-Žabovřesky podle
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění novely č. 24/2015 Sb.
Celá zpráva je přílohou originálu zápisu.
23. Územní studie „Územně technické prověření obsluhy území Pod Palackého vrchem“
– dopracování, jako územně plánovacího podkladu pro změnu ÚPmB
Starosta Ing. Tyralík požádal Mgr. Ledera o komentář k tomuto bodu. V diskusi dále
vystoupili zastupitelé Ing. Zuziak, prof. Ing. Kolíbal, CSc., Ing. Janíčková, DiS., Mgr. Šlapal,
Mgr. Hartman, Bc. Fučík, vedoucí odboru stavebního ÚMČ BŽ Ing. arch. Havlík a přítomní
občané.
Starosta přednesl pozměňující návrh k tomuto bodu:
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo územní studii „Územně technické
prověření obsluhy území Pod Palackého vrchem“ – dopracování, jako územně plánovacího
podkladu pro změnu ÚPmB a souhlasí s ní za dodržení následujících podmínek:
- index podlažních ploch (IPP) zůstane ve stávajících hodnotách dle platného Územního
plánu města Brna, tedy nebude se navyšovat
- nebude budován pojízdný chodník pod vodárenským objektem
- bude budován pouze pěší chodník v prostoru mezi oplocením vodárenského objektu a
oplocením soukromých pozemků
- vybudované komunikace budou komunikacemi veřejnými
a doporučuje Zastupitelstvu města Brna Územní studii „Územně technické prověření
obsluhy území Pod Palackého vrchem“ – dopracování, jako územně plánovací podklad pro
změnu ÚPmB za dodržení výše uvedených podmínek schválit.
Hlasování:

usnesení bylo přijato

24 : 0 : 0

11. Prodej částí pozemků p.č. 2375/186, 2375/187 a p.č. 2375/193, k.ú. Žabovřesky
K bodu se v diskusi vyjádřili Ing. Janíčková, DiS., Mgr. Hartman, Ing. Winkler, přítomní
občané a na vyzvání i žadatel – majitel objektu OC Perla.
Mgr. Bobrovský odešel.
Počet přítomných zastupitelů 23.
Ing. Janíčková podala návrh na stažení bodů č. 11 a 13 z programu jednání.
Hlasování o stažení bodů č. 11 a 13:

3 : 16 : 4

neschváleno

Ing. Janíčková, DiS. podala protinávrh usnesení k bodům č. 11 a 13 ve znění:
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky ukládá Radě městské části Brno-Žabovřesky
zadání zpracování studie bezbariérového přístupu v okolí OC Perla od zastávky veřejné
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hromadné dopravy k veřejným objektům, tedy k ZŠ a MŠ a řešení dopravní obslužnosti školní
jídelny nám. Svornosti.
Hlasování o protinávrhu usnesení (body 11 a 13): 2 : 6 : 15

usnesení nebylo přijato

(Ing. Janíčková, DiS požádala, aby bylo uvedeno, že hlasovala pro schválení tohoto usnesení)
Poté dal starosta hlasovat o původním návrhu usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo prodej části (95 m2) pozemku p.č.
2375/186 – ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 947 m2, části (430 m2) pozemku p.č.
2375/187 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1.577 m 2 a části (1.077 m2)
pozemku p.č. 2375/193 – ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 1.407 m2, dle GP č. 269020069/2015, vše k.ú. Žabovřesky, spol. OC Perla, a.s., náměstí Svornosti 2573/6, 616 00
Brno, z úrovně statutárního města Brna
a doporučuje Zastupitelstvu statutárního města Brna prodej části (95 m2) pozemku p.č.
2375/186 – ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 947 m2, části (430 m2) pozemku p.č.
2375/187 – ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1.577 m 2 a části (1.077 m2)
pozemku p.č. 2375/193 – ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 1.407 m2, dle GP č. 269020069/2015, vše k.ú. Žabovřesky, spol. OC Perla, a.s., náměstí Svornosti 2573/6, 616 00
Brno, z úrovně statutárního města Brna schválit.
Hlasování:
19 : 3 : 1
(Ing. Janíčková hlasovala proti schválení tohoto usnesení)

usnesení bylo přijato

13. Prodej pozemku p.č. 2375/210, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo prodej pozemku p.č. 2375/210 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 247 m2, k.ú. Žabovřesky, spol. OC Perla, a.s.,
nám. Svornosti 2573/6, 616 00 Brno, z úrovně statutárního města Brna
a doporučuje Zastupitelstvu statutárního města Brna prodej pozemku p.č. 2375/210 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 247 m2, k.ú. Žabovřesky, spol. OC Perla, a.s., nám.
Svornosti 2573/6, 616 00 Brno, z úrovně statutárního města Brna schválit.
Hlasování:
20 : 3 : 0
(Ing. Janíčková hlasovala proti schválení tohoto usnesení)

usnesení bylo přijato

2. Svěření pozemků v k.ú. Žabovřesky – lokalita ul. Bráfova
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky neschvaluje svěření části pozemku p.č. 211/21
o výměře 2 m2 označená písm. „a“, části pozemku p.č. 211/22 o výměře 2 m2 označená písm.
„b“ a dále celých pozemků p.č. 285/118, 285/119, 285/120, 285/121, 285/122, 285/123,
285/125, 285/126, 285/127, 285/128, vše k.ú. Žabovřesky, do správy městské části Brno –
Žabovřesky, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek,
schvaluje svěření pozemku 285/124, k.ú. Žabovřesky, do správy městské části Brno –
Žabovřesky, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek.
Hlasování:

20 : 0 : 3
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usnesení bylo přijato

3. Svěření pozemků p.č. 905/13 a p.č. 2362/2, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky neschvaluje svěření pozemku p.č. 905/13 –
ost. plocha, ost. komunikace o výměře 136 m2,k.ú. Žabovřesky, do správy městské části Brno
– Žabovřesky, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek a svěření pozemku p.č.
2362/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 307 m2, k.ú. Žabovřesky, do správy městské
části Brno – Žabovřesky, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek.
Hlasování:

21 : 0 : 2

usnesení bylo přijato

4. Svěření pozemku p.č. 5012/2, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje svěření pozemku p.č. 5012/2 – orná
půda o výměře 8 m2, k.ú. Žabovřesky, do správy městské části Brno–Žabovřesky, do
kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek s doplňujícími podmínkami:
uzavírání smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nejdéle 6 měsíců bez udání
důvodu ze strany nájemce i pronajímatele,
omezení pro nájemce budovat na pozemcích trvalou nebo dočasnou stavbu,
omezení pro nájemce zhodnocovat majetek města
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

5. Nabytí pozemku p.č. 6287/8, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo nabytí pozemku p.č. 6287/8 –
ostatní plocha, zeleň o výměře 18 m2, k.ú. Žabovřesky, do vlastnictví statutárního města Brna
a doporučuje Zastupitelstvu statutárního města Brna nabytí pozemku p.č. 6287/8 – ostatní
plocha, zeleň o výměře 18 m2, k.ú. Žabovřesky, do vlastnictví statutárního města Brna
schválit.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

6. Nabytí pozemků p.č. 2115/3, 2117, 2120/1, 2123/1,4,5, 6258/1,2, 6259/1, 6259/2, vše
k.ú.Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo nabytí pozemků p.č. 2115/3, 2117,
2120/1, 2123/1,4,5, 6258/1,2, 6259/1, 6259/2, vše k.ú. Žabovřesky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
do vlastnictví statutárního města Brna, z důvodu hospodárnosti dle zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění
a doporučuje Zastupitelstvu statutárního města Brna nabytí pozemků p.č. 2115/3, 2117,
2120/1, 2123/1,4,5, 6258/1,2, 6259/1, 6259/2, vše k.ú. Žabovřesky, z vlastnictví ČR-ÚZSVM
do vlastnictví statutárního města Brna, z důvodu hospodárnosti dle zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, schválit.
Hlasování:

21 : 0 : 2
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usnesení bylo přijato

7. Prodej pozemku p.č. 4906/5, k.ú. Žabovřesky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo prodej pozemku p.č. 4906/5 –
zahrada o výměře 90 m2, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna
a doporučuje Zastupitelstvu statutárního města Brna prodej předmětného pozemku p.č.
4906/5 – zahrada o výměře 90 m2, k.ú. Žabovřesky, z úrovně statutárního města Brna
neschválit.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

8. Postoupení pohledávky původního nájemce bytu č. 10 v domě Voroněžská 9, Brno,
novému nájemci bytu (ust. § 1879 obč. z.)
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje postoupení pohledávky (dluhu na
nájemném, bezdůvodném obohacení, poplatcích z prodlení) k bytu č. 10 v domě Voroněžská
9, Brno, který ke dni 26. 3. 2015 činí 40.731,- Kč na základě písemné smlouvy o postoupení
pohledávky dle ust. § 1879 obč. zák. novému nájemci bytu č. 10, Voroněžská 9, Brno, vel.
1+0.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

9. Postoupení pohledávky původního nájemce bytu č. 9 v domě Voroněžská 14, Brno,
novému nájemci bytu (ust. § 1879 obč. z.)
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje postoupení pohledávky (dluhu na
nájemném, bezdůvodném obohacení, úrocích a poplatcích z prodlení) k bytu č. 9 v domě
Voroněžská 14, Brno, který ke dni 7. 4. 2015 činí 90.237,- Kč na základě písemné smlouvy o
postoupení pohledávky dle ust. § 1879 obč. zák. novému nájemci bytu č. 9, Voroněžská 14,
Brno, vel. 2+1.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

10. Využití předkupního práva k objektům na pozemcích statutárního města Brna
vxk.ú.Žabovřesky – lokalita Žabovřeské louky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo návrh na využití předkupního
práva statutárního města Brna, ke koupi staveb pro rodinnou rekreaci situovaných na
pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřených do správy městské části BrnoŽabovřesky, p.č. 4933, 4936, 4949, 4960/2 a 4963, vše k.ú. Žabovřesky
a doporučuje Zastupitelstvu statutárního města Brna návrh na využití předkupního práva
statutárního města Brna, ke koupi staveb pro rodinnou rekreaci situovaných na pozemcích ve
vlastnictví statutárního města Brna, svěřených do správy městské části Brno-Žabovřesky, p.č.
4933, 4936, 4949, 4960/2 a 4963, vše k.ú. Žabovřesky neschválit.
Hlasování:

23 : 0 : 0
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usnesení bylo přijato

14. Plnění rozpočtu za I. pololetí 2015 městské části Brno-Žabovřesky včetně bytového
hospodářství
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí plnění rozpočtu za I. pololetí
2015 včetně bytového hospodářství.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

15. Rozpočtový výhled městské části Brno-Žabovřesky na období 2017 – 2021
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje rozpočtový výhled městské části
Brno-Žabovřesky na období 2017 – 2021.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

16. Rozpočtové opatření č.17/2015
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje
úpravu rozpočtu č. 17/2015:
- zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 2.165 tis. Kč:
+ 607 tis. Kč – daň z příjmů právnických osob za obec za rok 2014
+ 35 tis. Kč – dar na pořízení defibrilátoru
+ 168 tis. Kč – příjmy z provozu pečovatelské služby
- 583 tis. Kč – úprava převodu z fondu hospodářské činnosti (VHČ)
+ 1.938 tis. Kč – zapojení nedočerpaných finančních prostředků z roku 2014
- úprava rozpočtu bez vlivu na celkové příjmy a výdaje
úprava §2212 a §3745
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

17. Poskytnutí dotace Sdružení Práh
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky neschvaluje dotaci Sdružení Práh, Tuřanská
199/12, 620 00 Brno, IČ 702 88 101 na mzdové prostředky sociální pracovnice zajišťující
terénní práci v Brně-Žabovřeskách pro rodiny lidí se závažným duševním onemocněním.
Odůvodnění: Městská část Brno-Žabovřesky přednostně zajištuje sociální služby vlastní
pečovatelskou službou.
Hlasování:

21 : 0 : 2
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usnesení bylo přijato

18. Návrh 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, včetně
příloh této vyhlášky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo návrh 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,
včetně
příloh
této
vyhlášky
a
nahrazení
textu
„Žabovřeský jarmark“ textem „Svatováclavské hody“ v příloze č. 2 vyhlášky
a doporučuje Zastupitelstvu statutárního města Brna znění 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, včetně příloh této vyhlášky a nahrazení textu „Žabovřeský jarmark“
textem „Svatováclavské hody“ v příloze č. 2 vyhlášky schválit.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

19. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 6/2010, k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na
nichž se zakazuje žebrání, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
11/2010, včetně přílohy této vyhlášky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo návrh obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 6/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání, ve znění obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2010, včetně přílohy této vyhlášky
a doporučuje Zastupitelstvu statutárního města Brna znění obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 6/2010, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje žebrání, ve znění obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2010, včetně přílohy této vyhlášky schválit.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

20. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech
pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně závazných vyhlášek, včetně příloh této
vyhlášky
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo návrh obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích,
za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně
závazných vyhlášek, včetně příloh této vyhlášky
a doporučuje Zastupitelstvu statutárního města Brna znění obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích,
za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších obecně
závazných vyhlášek, včetně příloh této vyhlášky schválit.
Hlasování:

23 : 0 : 0
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usnesení bylo přijato

21. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky projednalo návrh obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna
a doporučuje Zastupitelstvu statutárního města Brna znění obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna schválit.
Hlasování:

usnesení bylo přijato

23 : 0 : 0

22. Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010 o místních
poplatcích
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky doporučuje Zastupitelstvu města Brna
schválit návrh novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010, o
místních poplatcích a schválit změnu v příloze č. 3, str. 47 – 50, týkající se městské části
Brno-Žabovřesky.
Hlasování:

usnesení bylo přijato

23 : 0 : 0

24. Žádost o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu JMK „Individuální
dotace JMK 2015“ na akci „Aktivitou za zážitky“
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční
podpory z dotačního programu JMK „Individuální dotace JMK 2015“ pro rok 2015 ve výši
400 tis. Kč bez nároku na finanční prostředky z rozpočtu města na investiční akci „Aktivitou
za zážitky“ s datem realizace 2015/2016.
Hlasování:

usnesení bylo přijato

23 : 0 : 0

25. Provozování mobilní ledové plochy v sezóně 2015/2016
Po delší diskusi navrhl Ing. Benáček stažení bodu.
Hlasování o stažení bodu:

22 : 0 : 0

1 zastupitel nehlasoval

schváleno

26. Dotazy a připomínky členů Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky a občanů
městské části Brno-Žabovřesky
Mgr. Šlapal předložil návrh usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky pověřuje Radu městské části Brno-Žabovřesky
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prověřit bezbariérové úpravy na veřejných prostranstvích a komunikacích městské části BrnoŽabovřesky včetně případných finančních nákladů a procedurálních možností.
Hlasování:

23 : 0 : 0

usnesení bylo přijato

Ing. Procházka, obyvatel Žabovřesk, se dotázal na důvod stanoviska dopravní komise
k požadavku obyvatel bydlících v ulici Jana Nečase a ulici Zeleného na vyřešení dopravní
situace v této oblasti, změnou dopravního značení. K této problematice se vyjádřil také
přítomný pan Drbal. Na dotaz odpovídal prof. Ing. Kolíbal, CSc., předseda dopravní komise.
Ing. Zuziak připomenul, že na minulém zasedání Zastupitelstva městské části BrnoŽabovřesky dne 18. 6. 2015 požádal starostu o předání stanoviska právní kanceláře
k nezákonné výpovědi zaměstnanci úřadu a doposud žádné vyjádření neobdržel, přestože již
byla o 2 měsíce překročena lhůta stanovena zákonem o obcích. Starosta Ing. Tyralík
odpověděl, že se jedná o pořádkovou lhůtu, situaci zvážil a rozhodl se požadované stanovisko
neposkytnout. Ing. Janíčková, DiS. se, v souvislosti s opravou ulic Minská a Horova,
vyjádřila k dopravní situaci v Žabovřeskách, kterou ztěžují různé bariéry na objízdných
trasách. Závěrem 1. místostarosta Mgr. Leder seznámil zastupitele i přítomné občany
s vývojem situace v souvislosti s podanou žádostí městské části Brno-Žabovřesky o svěření
budovy „Domu spolkových aktivit – Rubínek“. Přítomné potěšila zpráva, že Zastupitelstvo
města Brna na svém zasedání 8. 9. 2015 svěření uvedeného objektu městské části BrnoŽabovřesky schválilo. Poté starosta Ing. Tyralík VI. zasedání Zastupitelstva městské části
Brno-Žabovřesky ukončil.
Ukončení: 19:16 hodin
V Brně dne: 17. 09. 2015
Zapsala: Ivona Šťastná

Ing. Pavel Tyralík
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jindřich Zuziak

……………………..………..….

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

Alexandra Žilinská

………………….….……………

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

Ing. Tomáš Vokoun

….….…….….……..……..…….

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