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Zápis 

 

z 33. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného  6. června 2012 

v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno 

 

 

Zahájení: 14.00 hodin 

 

Přítomni:  Mgr. Marek Šlapal 

  Bc. Igor Fučík 

  Mgr. Filip Leder 

  Ivo Borovec 

  Ing. Karel Doležal 

                     Ing. Daniela Janíčková 

                        Ing. Pavel Tyralík 

 

                        Ing. Lenka Uvarová - tajemnice ÚMČ Brno- Žabovřesky 

                         

Pr o g r a m: 

 

1. Kontrola úkolů 

2. Odbor majetkový a bytový 

2.1   Pronájem objektu obč. vybavenosti na ul. Voroněžská č.pop. 2566/č. or. 5,  

        k. ú.  Žabovřesky 

2.2   Žádost o odnětí svěření nemovitého majetku objektu Kroftova 1460/64, k. ú. Žabovřesky 

2.3   Prodej spoluvlastnického podílu id. ¼ pozemku p. č. 4234, k. ú. Žabovřesky 

2.4   Prodej pozemku p. č. 2369/2, částí pozemků p. č. 2375/155 a p. č. 2375/375,  

        vše k. ú.  Žabovřesky 

2.5.  Zřízení věcného břemene na části pozemků p. č. 1079/1, 1079/4 a 1084/1 , 

        k. ú. Žabovřesky 

2.6   Přechod nájmu bytu č. 2 v domě Vychodilova 7, Brno 

2.7   Dohoda o výměně bytů Voroněžská 3, byt č. 41, Brno x Kounicova 69, byt č. 18,  Brno  

2.8   Dohoda o výměně bytů Kounicova 71, byt č. 12, Brno x Burešova 19, byt č. 3, Brno  

2.9   Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v domě Pod Kaštany 7, Brno 

2.10 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 49 v domě Vychodilova 12, Brno 

2.11 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v domě Voroněžská 3, Brno 

2.12 Žádost o prominutí poplatků z prodlení služného nájemného ve výši 14 881,- Kč a  

        odpuštění od vyměření poplatků z prodlení k dlužnému nájemnému za období část 9,  

        10,11,12/2011, 1,2,3/2012, Jindřichova 2, byt č.3 

2.13 Pronájem obecního bytu Kounicova 83, Brno, č. b. 1, vel. 1+1 

2.14 Pronájem obecního bytu Pod Kaštany 13, Brno, č. b. 10, vel. 2+1 

2.15 Pronájem obecního bytu Poznaňská 22, Brno, č. b. 8, vel. 2+1 

2.16 Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 635 v domě Kounicova 83,    

        č. pop. 57, Brno   

2.17 Pronájem garáže v objektu  na ul. Záhřebská 1, č. pop. 2501, Brno, NP č. 575 Brno,      

        dohodou 

2.18 Jednací řízení bez uveřejnění pro zadání dodatečných služeb veřejné zakázky na   

        „Pojištění movitého a nemovitého majetku městské části Brno-Žabovřesky“ ke stávající  

        pojistné smlouvě č. 7720400359 se společností  Kooperativa pojišťovna, a. s. Vienna  

        Insurance Group, IČ: 47116617 
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3. Odbor finanční 
3.1   Závěrečný účet MČ Brno-Žabovřesky za rok 2011 

3.2   Rozpočtové opatření č. 8/2012 

3.3   Rozpočtové opatření č. 9/2012 

4. Odbor sociální péče a školství 

5. Odbor všeobecný 

5.1 Změna dopravního značení na křižovatce ulic Mučednická x Tůmova 

5.2 Oslovení firem k podání nabídky na realizaci akce „ Vybudování hřiště pro seniory ve  

      vnitrobloku mezi ulicemi Korejská - Jindřichova - Zborovská - Klímova v městské části    

      Brno Žabovřesky“, na kterou je podána žádost o finanční podporu z rozpočtu Odboru  

      kanceláře hejtmana JMK 

5.3 Oslovení firem k podání nabídky na realizaci rekonstrukce dětského hřiště Luční a  

      Poznaňská 

6. Odbor kultury 

6.1 Žádost o slevu za pronájem salonku v Rubínku pro jazykovou školu Astra  

7.   Výběr firmy pro dodání komplexního informačního systému 

8.   Zakoupení  automobilu  pro  odbor   pečovatelské služby 

9.   Prodej  automobilu  z odboru  pečovatelské služby 
10. Program X. zasedání ZMČ BŽ, které se bude konat 21.6.2012 
 

Starosta přednesl návrh na rozšíření programu: 

 

 Odbor majetkový a bytový 

 

2.19  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou DIRS Brno s. r.o., IČ: 26255618 na  

         akci „Rekonstrukce chodníku ve školní zahradě MŠ Gabriely Preissové 8“ 

2.20  Žádost městské části Brno-Žabovřesky o zařazení akce „Výměna oken na ZŠ Jana               

         Babáka 1“ do rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2013         

 

 

Hlasování o rozšíření programu:    7 : 0 : 0  schváleno 

 

Hlasování o programu jako celku:  7 : 0 : 0   schváleno 

 

 

Odbor majetkový a bytový 

 

2.1 Pronájem objektu občan. vybavenosti na ul. Voroněžská č.pop. 2566/č.or. 5, 

      k.ú. Žabovřesky 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky vybírá jako nájemce objektu občanské vybavenosti na 

ul. Voroněžská č. pop. 2566/č. or. 5, Brno, k. ú. Žabovřesky: I. Německé zemské gymnasium, 

základní škola a mateřská škola, o. p. s., se sídlem Mendlovo nám. 1/3,4, 603 00 Brno 

s podmínkou zajištění provozu předškolních zařízení, škol a školských zařízení, souhlasí se 

zněním návrhu nájemní smlouvy na pronájem předmětné nemovitosti a pověřuje starostu MČ 

Brno-Žabovřesky podpisem nájemní smlouvy. 

 

 

Hlasování:      7 : 0 : 0 schváleno 
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2.2 Žádost o odnětí svěření nemovitého majetku objektu Kroftova 1460/64, 

      k.ú. Žabovřesky 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s žádostí o odnětí svěřeného nemovitého 

majetku 

- objektu Kroftova č. pop. 1460/č. or. 64, postaveného na pozemku p.č. 1319, vč. pozemku 

p.č. 1319 o výměře 142 m
2
, k.ú. Žabovřesky 

- zahrady, pozemek p.č. 1320, o výměře 319 m
2
, k.ú. Žabovřesky 

svěřeného  dle  Přílohy  č.5  Statutu města Brna, část III. – ostatní nemovitý majetek, souhlasí  

s  následným  odprodejem  výše  uvedených  nemovitostí  z úrovně  statutárního  města   Brna 

a doporučuje ZMČ BŽ ke schválení. 

 

 

Hlasování:      7 : 0 : 0 schváleno 

 

 

 

2.3 Prodej  spoluvlastnického podílu id. ¼  pozemku p.č. 4234, k.ú. Žabovřesky 

 

 

Rada   městské   části  Brno-Žabovřesky   souhlasí   s  prodejem  spoluvlastnického  podílu id.  

¼ pozemku  p. č. 4234 - zahrada  o  celkové  výměře  197 m
2
, k.ú. Žabovřesky, vlastníkovi id.  

¾ předmětného pozemku, z úrovně  statutárního města Brna a doporučuje ZMČ BŽ ke 

schválení. 

 

 

Hlasování:      7 : 0 : 0 schváleno 

 

 

 

2.4 Prodej  pozemku p.č. 2369/2, částí pozemků p.č. 2375/155 a p.č. 2375/375, vše 

      k.ú. Žabovřesky 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 2369/2 – ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 106 m
2
, k.ú. Žabovřesky, situovaného okolo objektu technické 

vybavenosti na ulici Poznaňská 10, spol. Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, 638 00 Brno, 

z úrovně statutárního města Brna, nesouhlasí s prodejem části (cca 2 m
2
) pozemku p.č. 

2375/155 – ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 3.656 m
2
 a části (přístupové cesty a 

okapové chodníčky, vyjma kontejnerového stání) pozemku p.č. 2375/375 – ostatní plocha, 

jiná plocha o celkové výměře 265 m
2
, vše k.ú. Žabovřesky, situovaných okolo objektu 

technické vybavenosti na ulici Mozolky 52, spol. Teplárny Brno, a.s., Okružní 828/25, 638 00 

Brno, z úrovně statutárního města Brna a doporučuje toto usnesení ZMČ BŽ ke schválení. 

 
 

Hlasování:      7 : 0 : 0 schváleno 
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2.5 Zřízení věcného břemene na části pozemků p.č. 1079/1, 1079/4 a 1084/1 , k.ú.  

      Žabovřesky 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemků 

p.č. 1079/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1.183 m
2
, p.č. 1079/4 - 

ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 1.385 m
2
 a p.č. 1084/1 - ostatní plocha, 

zeleň o celkové výměře 6.909 m
2
, k.ú. Žabovřesky, pro Společenství vlastníků jednotek domu 

Vrázova 55, Vrázova 2197/55, 616 00 Brno, z úrovně statutárního města Brna.  

 

 

Hlasování:      7 : 0 : 0 schváleno 

 

 

2.6 Přechod nájmu bytu č. 2 v domě Vychodilova 7, Brno 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí, že byly splněny podmínky ust. § 706 za 

použití § 708 obč. zák. pro přechod nájmu bytu č. 2 v domě Vychodilova 7, vel. 3+1, Brno, z 

nájemce, který se dne 30. 7. 2011 odstěhoval, na dceru.  

 

 

Hlasování:      7 : 0 : 0 schváleno 

 

 

 

2.7 Dohoda o výměně bytů Voroněžská 3, byt č. 41, Brno x Kounicova 69, byt č. 18,  

      Brno  

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí ve smyslu ust. § 715 obč. zák. s výměnou bytů 

Voroněžská 3, byt č. 41, vel. 1+0, Brno a Kounicova 69, byt č. 18, vel. 2+1, Brno. 

        

 

Hlasování:      7 : 0 : 0 schváleno 

 

 

 

2.8 Dohoda o výměně bytů Kounicova 71, byt č. 12, Brno x Burešova 19, byt č. 3,  

      Brno  

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí ve smyslu ust. § 715 obč. zák. s výměnou bytů 

Kounicova 71, byt č. 12, vel. 2+1, Brno a Burešova 19, byt č. 3, vel. 2+1, Brno.  

 

  Hlasování:      7 : 0 : 0 schváleno 
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2.9 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 11 v domě Pod Kaštany 7, Brno 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 11 v 

domě Pod Kaštany 7, vel. 2+1, Brno, na dobu neurčitou, souhlasí s vrácením peněžních 

prostředků, které nájemkyně složila při podpisu nájemní smlouvy k zajištění nájemného a 

úhrady za plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých 

závazků v souvislosti s nájmem dle ust. § 686a obč. zák. v platném znění.  

 

 

Hlasování:      7 : 0 : 0 schváleno 

 

 

2.10 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 49 v domě Vychodilova 12, Brno 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 49 v 

domě Vychodilova 12, vel. 2+1, Brno, na dobu neurčitou, souhlasí s vrácením peněžních 

prostředků, které nájemce složil při podpisu nájemní smlouvy k zajištění nájemného a úhrady 

za plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v 

souvislosti s nájmem dle ust. § 686a obč. zák. v platném znění.  

 

 

 

Hlasování:      7 : 0 : 0 schváleno 

 

 

2.11 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 10 v domě Voroněžská 3, Brno 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 10 v 

domě Voroněžská 3, vel. 1+0, Brno, na dobu neurčitou, souhlasí s vrácením peněžních 

prostředků, které byly složeny při podpisu nájemní smlouvy k zajištění nájemného a úhrady 

za plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v 

souvislosti s nájmem dle ust. § 686a obč. zák. v platném znění. 

 

 

 

Hlasování:      7 : 0 : 0 schváleno 

 

 

 

2.12 Žádost o prominutí poplatků z prodlení služného nájemného ve výši  14 881,- Kč  a  

        odpuštění od vyměření poplatků z prodlení k dlužnému nájemnému za období část  

        9, 10,11,12/2011, 1,2,3/2012 - manželé Libor a Anna Hájkovi, Jindřichova 2, byt č.3 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky  souhlasí s uzavřením Dohody o splátkách dlužného 

nájemného a záloh na služby za měsíce 9,10,11,12/2011, 1,2,3/2012 (tj. z částky 41 151,- Kč) 

za  užívání  bytu  č. 3 v domě na ul. Jindřichova 2, Brno, (společný nájem bytu manžely).  
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V dohodě o splátkách budou uvedeny: 

1) poplatky z prodlení dlužného nájemného a záloh na služby za užívání bytu č. 3 v domě na  

    ul. Jindřichova  2,  Brno,  (společný  nájem   bytu  

    manžely)  v celkové  částce 14 881,- Kč (k nájemnému za období 12/2010, 1,3, část 5,7,8,  

    část 9/2011), 

2) poplatky   z prodlení  k  dlužnému   nájemnému   a   zálohám   na   služby  za  měsíce část  

    9,10,11,12,/2011, 1,2,3/2012  (tj.  z částky 41 151,- Kč  k  31.5.2012  představují poplatky  

    částku  15 477,- Kč)   za  užívání   bytu č. 3  v domě na ul. Jindřichova 2, Brno, manželům  

    (společný nájem bytu manžely). 

Pokud  Dohoda  o  splátkách  dlužného  nájemného  bude  řádně  uhrazena  a od data uzavření  

Dohody o splátkách dlužného nájemného nevznikne nový dluh na nájmu a službách, mohou si 

manželé požádat o prominutí poplatků z prodlení dle bodu 1) a 2). 

   

 

Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno 

 

 

 

2.13 Pronájem obecního bytu Kounicova 83, Brno, č. b. 1, vel. 1+1 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s pronájmem obecního bytu č. 1 v domě 

Kounicova 83, vel. 1+1, Brno.   Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s 

nájemným ve výši 90 Kč/m
2
/měsíc a zajištěna notářským zápisem s exekuční doložkou.  

Veškeré poplatky spojené s provedením notářského zápisu uhradí nájemce. Nájemce složí 

před podpisem nájemní smlouvy peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění 

poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s 

nájmem a to ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění 

poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu /§686a) obč. zák. v platném znění. V případě 

neuzavření nájemní smlouvy na  byt bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem. 

 

 

Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno 

 

 

 

2.14 Pronájem obecního bytu Pod Kaštany 13, Brno, č. b. 10, vel. 2+1 
 
 

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s pronájmem obecního bytu č. 10 v domě Pod 

Kaštany 13, vel. 2+1, Brno. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s 

nájemným ve výši 90 Kč/m
2
/měsíc a zajištěna notářským zápisem s exekuční doložkou.  

Veškeré poplatky spojené s provedením notářského zápisu uhradí nájemce. Nájemce složí 

před podpisem nájemní smlouvy peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění 

poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s 

nájmem a to ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění 

poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu /§686a) obč. zák. v platném znění. V případě 

neuzavření nájemní smlouvy na  byt bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem. 
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Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno 

 

 

 

2.15 Pronájem obecního bytu Poznaňská 22, Brno, č. b. 8, vel. 2+1 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s pronájmem obecního bytu č. 8 v domě 

Poznaňská 22, vel. 2+1, Brno. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s 

nájemným ve výši 90 Kč/m
2
/měsíc a zajištěna notářským zápisem s exekuční doložkou.  

Veškeré poplatky spojené s provedením notářského zápisu uhradí nájemce. Nájemce složí 

před podpisem nájemní smlouvy peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění 

poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s 

nájmem a to ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění 

poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu /§686a) obč. zák. v platném znění. V případě 

neuzavření nájemní smlouvy na  byt bude nájemní smlouva uzavřena s dalším nájemcem. 

 

 

Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno 
 

 

 

2.16 Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 635 v domě Kounicova 83, 

        č. pop.  57, Brno 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky  souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem 

nebytového prostoru č. 635 v domě Kounicova č.or. 83, č.pop. 57, Brno, o celkové výměře 

364,74 m
2
 za účelem využití jako obchodní prostory v minimální sazbě nájemného: 

za obchodní prostory ......  2.387,- Kč/m
2
/rok: 

1.NP - místnost č. 1 o výměře  ............................................ 130,17 m
2 

           místnost č. 2 o výměře .............................................   58,40 m
2 

           místnost č. 3 o výměře ..............................................  14,25 m
2 

           místnost č. 4 o výměře ..............................................  38,08 m
2 

za ostatní provizoria .......     532,- Kč/m
2
/rok: 

1.NP - ostatní provizoria (WC, sprchový kout) o výměře ...    3,60 m
2
   

za sklady ..........................     691,- Kč/m
2
/rok: 

1.PP -  skladové prostory o výměře ..................................... 120,24 m
2
  

a se zveřejněním záměru pronájmu po dobu od 8.6.2012 do 4.7.2012 do 12:00 hodin. 

 

 

 

Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno 

 

 

2.17 Pronájem garáže v objektu  na ul. Záhřebská 1, č.pop. 2501, Brno, NP č. 575,dohodou 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s pronájmem garáže (NP č. 575-umístěná 

vpravo) v objektu na ul. Záhřebská 1, č. pop. 2501, Brno, o celkové výměře  20 m
2
, na dobu 

neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, s výší nájmu 1.200,- Kč/m
2
/rok a pověřuje starostu 



8 
 

MČBŽ podpisem smlouvy s novým nájemcem. 

 

 

Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno 

 

 

 

2.18 Jednací řízení bez uveřejnění pro zadání dodatečných služeb veřejné zakázky na  

        „Pojištění movitého a nemovitého majetku městské části Brno-Žabovřesky“ ke    

        stávající pojistné smlouvě č.7720400359 se společností  Kooperativa pojišťovna, a.s.  

        Vienna Insurance Group, IČ: 47116617 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí se zněním výzvy k účasti na jednání v jednacím 

řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odstavce 7 písmena a) zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění  na společnost Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna 

Insurance Group, IČ: 47116617, pro zadání dodatečných služeb veřejné zakázky na „Pojištění 

movitého a nemovitého majetku městské části Brno-Žabovřesky“ do doby uzavření nové 

pojistné smlouvy s novým pojistitelem a vyzývá zástupce zadavatele, pověřeného touto funkcí 

na základě mandátní smlouvy č.57/11 ze dne 19.5.2011, aby neprodleně zahájil úkony 

směřující k zadání této veřejné zakázky v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb., v 

platném znění a jmenuje pro toto řízení komisi ve složení: Bc. Igor FUČÍK 

                                  Mgr. Filip LEDER 

                                  Ing. Miloš VORBA  

 

                          

Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno 

 

 

 

2.19 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené s firmou DIRS Brno s. r.o., IČ: 26255618              

        na akci „Rekonstrukce chodníku ve školní zahradě MŠ Gabriely Preissové 8.“ 

 

 

 

 Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí  s  uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo    

 uzavřené  s firmou  DIRS Brno  s. r.o.,  IČ: 26255618  na  akci „Rekonstrukce chodníku ve  

 školní zahradě MŠ Gabriely Preissové 8.“a pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1. 

 

 

 

Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno 

 

2.20 Žádost městské části Brno – Žabovřesky o zařazení akce „Výměna oken na ZŠ Jana  

        Babáka 1“ do rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2013 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s podáním žádosti na Odbor Investiční MMB o 

zařazení akce „Výměna oken na ZŠ Jana Babáka 1“ s předpokládanou rozpočtovou cenou 

12.000 tis Kč do rozpočtu města Brna na rok 2013 s tím, že se městská část Brno-Žabovřesky 
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bude na této investiční akci podílet částkou 2.000 tis Kč a město Brno poskytne zbývající 

částku tj. 10.000 tis Kč a doporučuje ZMČ ke schválení. 

 

 

Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno 

 

 

 

3. Odbor finanční 

 

3.1  Závěrečný účet MČ Brno-Žabovřesky za rok 2011 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2011 a  

doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky souhlasit s celoročním 

hospodařením za rok 2011 bez výhrad. 

 

 

 

Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno    
     
 

3.2 Rozpočtové opatření č. 8/2012 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje úpravu rozpočtu č. 8/2012: 

- zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 6.055 tis.Kč: 

   + 6.055 tis.Kč – neinvestiční transfer z Fondu bytové výstavby města Brna 

 

 

Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno    
 
 
 

3.3 Rozpočtové opatření č. 9/2012 

 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje úpravu rozpočtu č. 9/2012: 

- zvýšení rozpočtu v části příjmové i výdajové o částku 875 tis.Kč: 

  - zapojení finančního vypořádání za rok 2011 

  - úprava převodu z fondu hospodářské činnosti (VHČ) 

  - úprava § 2212, § 3421 

 

 

a doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Žabovřesky ke schválení. 

 

 

 

Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno    
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5. Odbor všeobecný 

 
5.1  Změna dopravního značení na křižovatce ulic Mučednická x Tůmova 
 
 
Rada městské části Brno-Žabovřesky nesouhlasí se změnou dopravního značení na křižovatce 
komunikací Tůmova x Mučednická. 
 
 

Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno    
 
 
 

5.2 Oslovení firem k podání nabídky na realizaci akce „ Vybudování hřiště pro seniory  

      ve vnitrobloku mezi ulicemi Korejská – Jindřichova – Zborovská – Klímova  

      v městské části Brno Žabovřesky“, na kterou je podána žádost o finanční podporu  

      z rozpočtu Odboru kanceláře hejtmana JMK 

 
 

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s oslovením firem: 

1. ONYX wood spol. s r.o., Žernovická 257, 383 01 Prachatice IČ: 25178644 

2. Mgr. Lenka Moštěková, Evropská 529/24, 160 00 Praha IČ: 44308574          

3. Tomovy parky s.r.o., Karlovice, Radvánovice 123, 511 01 Turnov IČ: 47470712 

4. Zabloudil, Xtrem, s.r.o.. Lidická 4, 602 00 Brno IČ: 26933438 

k podání nabídky na realizaci akce „ Vybudování hřiště pro seniory ve vnitrobloku mezi 

ulicemi Korejská - Jindřichova - Zborovská - Klímova v městské části Brno Žabovřesky“, na 

kterou je podána žádost o finanční podporu z rozpočtu Odboru kanceláře hejtmana JMK. 

 
 
 

Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno    
 
 
 

5.3  Oslovení firem k podání nabídky na realizaci  rekonstrukce dětského hřiště Luční a  

       Poznaňská 

 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s oslovením firem: 

1. Hřiště, s.r.o., Příkop 836/6 602 00 Brno, IČ: 28354303  

2. Vladimír Matěja - GRANA s.r.o., Kunětická 2534/2, 120 00 Praha IČ: 24150304 

3. LUNA PROGRESS s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ: 28080602 

4. ONYX wood spol. s r.o., Žernovická 257, 383 01 Prachatice, IČ: 25178644 

5. Zabloudil, Xtrem, s.r.o., Lidická 4, 602 00 Brno IČ: 26933438 

k  podání  nabídky na realizaci rekonstrukce dětského hřiště Luční a Poznaňská. 

 
 

Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno    
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6. Odbor kultury 

 
6.1  Žádost o slevu za pronájem salonku v Rubínku pro jazykovou školu Astra 
 
 
 
Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí se slevou z pronájmu salonku v Rubínku pro 
celoroční pronájem v rozsahu 15 hodin týdně pro jazykovou školu Astra z ceníkové ceny 
480,- Kč/hod., což je 28.880,-/měsíčně, ve výši 70 %. 
 
 

Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno    

 

 

 

7. Výběr firmy pro dodání komplexního informačního systému 

  

Rada městské části Brno-Žabovřesky vybírá firmu IReSoft, s. r. o. Cejl 62, 602 00 Brno       

IČ: 26297850 na dodání komplexního informačního systému pro činnost registrovaných 

sociálních služeb  OPS  MČ Brno Žabovřesky a pověřuje starostu MČ Brno Žabovřesky 

podpisem.                                                                                                

 

Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno    

 

 

 

8.  Zakoupení  automobilu  pro  odbor   pečovatelské služby 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje     nákup automobilu  Renault Trafic   za cenu 

387.000 Kč  pro odbor PS od  firmy OPPORTUNITY, spol.  s. r. o. Durďákova 47, 613 00 

Brno. Na koupi vozu bude použita část příjmů OPS  za  r.2012 a částka získaná za prodej 

vozu  Renault Master  3B3 0847.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                            

                                                                                                                                                                      

Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno    
 
 
 
 
 

9. Prodej  automobilu  z odboru  peč. služby 

 

 

Rada městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí  prodej automobilu Renault  Master  

třísedadlový   reg. zn. 3B7 9270 z Odboru  pečovatelské služby  MČ Brno Žabovřesky za 

cenu    obvyklou podle § 39, odst. 2  zák. 128/2000 Sb. o obcích, prostřednictvím autobazaru 

nebo prodejci nového vozu.  
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Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno    

                                                                                                                   

  

10. Program X. zasedání ZMČ BŽ, které se bude konat 21.6.2012 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Program: 

1. Kontrola úkolů 

2. Prodej  nebo pronájem  pozemků p. č. 2365/1 a 2365/2, k.ú. Žabovřesky 

3. Prodej  spoluvlastnického podílu id. ¼  pozemku p. č. 4234, k.ú. Žabovřesky 

4. Prodej  pozemku p. č. 2369/2, částí pozemků p. . 2375/155 a p.č. 2375/375, vše k.ú. 

Žabovřesky 

5. Žádost o odnětí svěření nemovitého majetku objektu Kroftova 1460/64, k.ú. 

Žabovřesky 

6. Závěrečný účet MČ Brno-Žabovřesky za rok 2011 

7. Rozpočtové opatření č. 9/2012 

8. Navýšení majetku Mateřské školy, Brno, Gabriely Preissové 8 

9. Navýšení majetku Základní školy Brno, Sirotkova 36 

10. Navýšení majetku Základní školy Brno, nám. Svornosti 7 

11. Žádost městské části Brno-Žabovřesky o zařazení akce „Výměna oken na ZŠ  Jana                     

Babáka 1“ do rozpočtu statutárního města Brna pro rok 2013         

 

 

Hlasování:      7 : 0 : 0        schváleno    

                                                                                

 

                                                                                                                                                                  

Ukončení:  15:30 hodin 

V Brně dne: 6. 6. 2012 

Zapsala: Alice Drozdová 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Marek Šlapal 

                                                                                                                 starosta 

 

Ověřovatelé zápisu:    ............................................................... 

 

 

                                    ............................................................... 

          

 
 


