ZÁPIS
z 2. schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed,
konané v pondělí dne 10.12.2018 od 11.00 hod.
v zasedací místnosti rady
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 11
celkem: 11
K bodu 1 - Zahájení
Schůzi zahájil a řídil starosta pan Ing. arch. Mencl. Schůze byla schopná usnášení.
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
stanovuje
ověřovatele dnešního zápisu: Bc. Martina Landu a Ing. Iva Komárka

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

schvaluje
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
VZ malého rozsahu - Nákup služebního osobního automobilu pro OSPOD
na finanční leasing
Změna odpisového plánu ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., na rok 2018
Změna odpisového plánu ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o., na rok 2018
Změna odpisového plánu ŠJ Brno, Úvoz 55, p.o., na rok 2018
Předání technického zhodnocení dlouhodobého majetku – ZŠ Brno,
Hroznová 1, p.o.
Předání technického zhodnocení dlouhodobého majetku – ZŠ a MŠ Brno,
Husova 17, p.o.
Žádost spolku „ Mateřinka pro děti, z.s.„ o souhlas vlastníka s užíváním
sídla
Souhlas zřizovatele s udělením ředitelského volna na základních školách
Brno-střed
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Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Maláčová Eva, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Souhlas zřizovatele s přerušením provozu – MŠ Brno, nám. Úvoz 57, p.o.
Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p.o. - záměr pronájmu
Rozšíření systému vyvolávače – on-line objednání na odbory úřadu
Uzavření rámcové dohody na poskytnutí licencí a podpory k produktům
IBM
Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019
Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2018
Rozpočtové opatření č. 35 na rok 2018
Rozpočtové opatření č. 36 na rok 2018
Umístění restauračních zahrádek
Vachova 3, Brno –
– bytová náhrada – revokace usnesení
Zřízení komisí RMČ BS, jmenování předsedů, místopředsedů a členů
Harmonogram zasedání RMČ BS a ZMČ BS
Různé - informace, zprávy členů rady
Ověření zápisu
Závěr

Ondrašíková Petra, Mgr.
Ondrašíková Petra, Mgr.
Kolbábek Arnošt, Bc.
Kolbábek Arnošt, Bc.
Matejov Tomáš, Ing.
Matejov Tomáš, Ing.
Matejov Tomáš, Ing.
Matejov Tomáš, Ing.
Vodáková Šárka, Ing.
Liškutin Petr
Plechlová Jana, Mgr.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Program byl přijat.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 2 - VZ malého rozsahu - Nákup služebního osobního automobilu pro OSPOD na finanční
leasing
Usnesení RMČ/2018/2/02 VZ malého rozsahu - Nákup služebního osobního automobilu pro
OSPOD na finanční leasing
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služebního osobního automobilu
pro OSPOD na finanční leasing jako nejvhodnější nabídku uchazeče: Autocentrum
ROS, a.s., IČO: 64506908, Poříčí 1c, 603 00, Brno,
schvaluje
Kupní a Leasingovou smlouvu mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
Autocentrum ROS, a.s., IČO: 64506908, Poříčí 1c, 603 00, Brno, která je přílohou č. 4
a 5 tohoto usnesení,
souhlasí
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s uzavřením Kupní a Leasingové smlouvy mezi statutárním městem Brnem, MČ Brnostřed a Autocentrum ROS, a.s., IČO: 64506908, Poříčí 1c, 603 00, Brno (v případě
schválení výjimky z usnesení Z3/038 pro uzavření leasingové smlouvy
Zastupitelstvem města Brna)
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem Kupní a Leasingové smlouvy,
pověřuje
vedoucí Odboru sociálního a zdravotního ÚMČ BS podpisem Protokolu o převzetí
vozu a
ukládá
vedoucí odboru sociálního a zdravotního ÚMČ BS podpisy Kupní smlouvy,
Leasingové smlouvy a Protokolu o převzetí vozu zajistit.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 31. 01. 2019
Landa
pro

Mandát
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

Mencl
pro

K bodu 3 - Změna odpisového plánu ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., na rok 2018
Usnesení RMČ/2018/2/03 Změna odpisového plánu ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., na rok 2018
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
schvaluje
změnu odpisového plánu ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o., na rok 2018 dle přílohy č. 1 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele příspěvkové organizace o stanovisku RMČ BS.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 28. 12. 2018
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 4 - Změna odpisového plánu ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p. o., na rok 2018
Usnesení RMČ/2018/2/04 Změna odpisového plánu ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p. o., na rok 2018
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
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schvaluje
změnu odpisového plánu ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o., na rok 2018 dle přílohy č. 1 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele příspěvkové organizace o stanovisku RMČ BS.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 28. 12. 2018
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 5 - Změna odpisového plánu ŠJ Brno, Úvoz 55, p. o., na rok 2018
Usnesení RMČ/2018/2/05 Změna odpisového plánu ŠJ Brno, Úvoz 55, p. o., na rok 2018
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
schvaluje
změnu odpisového plánu ŠJ Brno, Úvoz 55, p. o., na rok 2018 dle přílohy č. 1 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitelku příspěvkové organizace o stanovisku RMČ BS.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 28. 12. 2018
Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 6 - Předání technického zhodnocení dlouhodobého majetku – ZŠ Brno, Hroznová 1, p. o.
Usnesení RMČ/2018/2/06 Předání technického zhodnocení dlouhodobého majetku – ZŠ Brno,
Hroznová 1, p. o.
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
schvaluje
předání technického zhodnocení dlouhodobého majetku příspěvkové organizaci k
hospodaření:
- Základní škole Brno, Hroznová 1, p. o., technické zhodnocení dlouhodobého majetku
v hodnotě 708 929,32 Kč,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem příslušného protokolu dle přílohy č. 2 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed podpis výše
uvedeného protokolu zajistit.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská
pro
pro

Jílková Komárek
pro
pro

Kotěra
pro

Termín: 28. 12. 2018
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 7 - Předání technického zhodnocení dlouhodobého majetku – ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p. o.
Usnesení RMČ/2018/2/07 Předání technického zhodnocení dlouhodobého majetku – ZŠ a MŠ
Brno, Husova 17, p. o.
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
schvaluje
předání technického zhodnocení dlouhodobého majetku příspěvkové organizaci k
hospodaření:
- Základní škole a mateřské škole Brno, Husova 17, p. o., technické zhodnocení
dlouhodobého majetku v hodnotě 1 766 571,55 Kč,
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pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem příslušného protokolu dle přílohy č. 2 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed podpis výše
uvedeného protokolu zajistit.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 28. 12. 2018
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 8 - Žádost spolku „ Mateřinka pro děti, z. s.„ o souhlas vlastníka s užíváním sídla
Usnesení RMČ/2018/2/08 Žádost spolku „ Mateřinka pro děti, z. s.„ o souhlas vlastníka s
užíváním sídla
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
souhlasí
s udělením souhlasu pro spolek „ Mateřinka pro děti, z. s.„ s užíváním sídla na adrese
Všetičkova 626/19, Stránice, 602 00 Brno a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitelku školy o stanovisku RMČ Brno-střed.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 9 - Souhlas zřizovatele s udělením ředitelského volna na základních školách Brno-střed
Usnesení RMČ/2018/2/09 Souhlas zřizovatele s udělením ředitelského volna na základních
školách Brno-střed
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
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bere na vědomí
vyhlášení volného dne v ZŠ Brno, Antonínská 3, p. o., ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8,
p. o., ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p. o., ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, p. o., ZŠ a MŠ Brno,
Kotlářská 4, p. o., ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, p. o., ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b,
p. o., ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, p. o., tj. ve dnech 21. 12. 2018, 03.01.2019 04.01.2019 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitele škol o stanovisku RMČ Brno-střed.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 10 - Souhlas zřizovatele s přerušením provozu – MŠ Brno, nám. Úvoz 57, p.o.
Usnesení RMČ/2018/2/10 Souhlas zřizovatele s přerušením provozu – MŠ Brno, nám. Úvoz 57,
p.o.
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
bere na vědomí
přerušení provozu MŠ Brno, Úvoz 57, p. o ve dnech 03. 01. 2019 – 04. 01. 2019 a
ukládá
vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed informovat
ředitelku školy o stanovisku RMČ Brno-střed.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 11 - Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o. - záměr pronájmu
Usnesení RMČ/2018/2/11 Sportovní a rekreační areál Kraví hora, p. o. - záměr pronájmu
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
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schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku v objektu zimního stadionu - budova
na ulici Úvoz 1012/55a, pozemek p.č. 898, k.ú. Veveří, Brno, konkrétně:

prostory o celkové výměře 174,7 m2 (místnost č. 3 o výměře 43,1 m2, místnost
č. 117 o výměře 12,5 m2, místnost č. 221 o výměře 52 m2, místnost č. 222 o výměře
18 m2, místnost č. 223 o výměře 22,6 m2, místnost č. 224 o výměře 15,7 m2,
místnost č. 226a o výměře 1,6 m2, místnost č. 228 o výměře 9,2 m2) na adrese
Úvoz č.pop. 1012/ č.o. 55a na pozemku p.č. 898 v k.ú. Veveří, obec Brno, jako
kanceláře a šatny pro hráče klubu - zajištění zázemí pro klub a jeho hráče,
provozování hostinské činnosti - restaurace a občerstvení
·
prostor o celkové výměře 0,6 m² ve vstupní hale hokejové haly pod schody na
adrese Úvoz č.pop. 1012/ č.o. 55a na pozemku p.č. 898 v k.ú. Veveří, obec Brno, za
účelem umístění 1 kusu automatu na teplé nápoje
·
prostor o celkové výměře 1m² v hokejové hale u ledové plochy v objektu
zimního stadionu Úvoz č.pop. 1012/č.o. 55a, na pozemku parc.č. 898 v k.ú. Veveří,
obec Brno, za účelem umístění 1 kusu automatu na studené nápoje
·
reklamní plocha na ledové ploše, mantinelech a vnitřních stěnách budovy
hokejové haly na adrese Úvoz č.pop. 1012/ č.o. 55a na pozemku p.č. 898 v k.ú.
Veveří, obec Brno, za účelem umístění reklamních poutačů sponzorů a využití
reklamních ploch pro prezentaci klubu a
ukládá
Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed zajistit zveřejnění výše
uvedených záměrů na úřední desce.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 12 - Rozšíření systému vyvolávače – on-line objednání na odbory úřadu
Usnesení RMČ/2018/2/12 Rozšíření systému vyvolávače – on-line objednání na odbory úřadu
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
vybírá
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Rozšíření systému vyvolávače – online objednání na odbory úřadu" jako nejvhodnější nabídku uchazeče: EMOS spol.
s.r.o., Šířava 295/17, 750 02 Přerov, IČ: 19014104,
schvaluje
objednávku na dodávku systému mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
firmou EMOS spol. s.r.o., Šířava 295/17, 750 02 Přerov, IČ: 19014104, která tvoří
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přílohu č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené objednávky a
ukládá
Odboru informatiky podpis výše uvedené objednávky zajistit.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 31. 12. 2018
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 13 - Uzavření rámcové dohody na poskytnutí licencí a podpory k produktům IBM
Usnesení RMČ/2018/2/13 Uzavření rámcové dohody na poskytnutí licencí a podpory k
produktům IBM
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
schvaluje
uzavření rámcové dohody na poskytnutí licencí a podpory k produktům IBM mezi
Statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a firmou GC System a.s., Špitálka 113/41
602 00 Brno, IČ 64509826, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s uzavřením rámcové dohody mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a
firmou GC System a.s., Špitálka 113/41 602 00 Brno, IČ 64509826,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené dohody a
ukládá
Odboru informatiky podpis výše uvedené dohody zajistit.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 28. 12. 2018
Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 14 - Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019
Usnesení RMČ/2018/2/14 Návrh rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
doporučuje
ZMČ BS schválit:
 rozpočet městské části Brno-střed na rok 2019, který tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu, kde:
celkové zdroje jsou ve výši 591 610 tis. Kč, z toho:
 celkové příjmy 570 169 tis. Kč,
 Financování 21 441 tis. Kč,
které představuje zůstatek finančních prostředků z roku 2018
celkové výdaje jsou ve výši 591 610 tis. Kč,
 finanční vztah ke zřízeným příspěvkovým organizacím, který tvoří přílohu č. 2
tohoto materiálu,
 tvorbu a použití peněžních fondů (Sociální fond, Fond rezerv a rozvoje, Bytový
fond a Fond adopce veřejné zeleně), který tvoří přílohu č. 3 tohoto materiálu a
 plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti, který tvoří přílohu č. 4 tohoto
materiálu,
doporučuje
ZMČ BS stanovit závazné ukazatele rozpočtu městské části Brno-střed na rok 2019
dle § 12 odst. 2) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění:
 celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých transferů během roku z jiných
veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby,
 celkový objem provozních výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých
transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů),
 celkový objem kapitálových výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých
transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové
skladby,
 celkový objem financování,
 celkový rozpočet zdrojů a potřeb účelových fondů,
 celkový objem neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím,
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doporučuje
ZMČ BS, aby pověřilo RMČ BS v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění, provádět rozpočtová opatření pro rok 2019 v tomto
rozsahu:
a)přesuny provozních výdajů v rámci rozpočtových prostředků správce, a to
kumulativně do částky 1 mil. Kč za rok (vyjma závazných ukazatelů stanovených
Zastupitelstvem MČ Brno - střed), vyjma úprav podrobného rozpisu rozpočtu
provozních výdajů, které provede Odbor ekonomický na návrh správců,
b)nad rámec aktuálního ročního objemu rozpočtu správců rozpočtových prostředků
městské části na účelově přijaté transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů
včetně změny účelu již přijatých dotací schválených poskytovatelem dotace a
c)zapojení výdajů v případě havárií nebo stavu nouze, výdajů k odvrácení možných
škod, dále když provedení včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizace mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, zapojení
výdajů na úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a další výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné,
doporučuje
ZMČ BS uložit RMČ BS zabezpečit prostřednictvím Odboru ekonomického rozpis
rozpočtu MČ Brno-střed podle § 14 zákona č. 250/2000 Sb., v členění dle podrobné
rozpočtové skladby dle přílohy č. 5,
doporučuje
ZMČ BS uložit RMČ BS předkládat průběžně Finančnímu výboru ZMČ BS přehled
rozpočtových opatření schválených RMČ BS a
ukládá
Odboru ekonomickému, aby výše uvedené materiály předložil na nejbližším zasedání
ZMČ BS k projednání.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 12. 12. 2018
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 15 - Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2018
Usnesení RMČ/2018/2/15 Zpráva o hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2018
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
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bere na vědomí
výsledky hospodaření městské části Brno-střed k 30. 9. 2018, které tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu a
ukládá
Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit výše uvedené materiály na nejbližším
zasedání ZMČ BS k projednání.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 12. 12. 2018

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 16 - Rozpočtové opatření č. 35 na rok 2018
Usnesení RMČ/2018/2/16 Rozpočtové opatření č. 35 na rok 2018
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
projednala
rozpočtové opatření č. 35 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 35 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu a
ukládá
Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit uvedený materiál na nejbližším zasedání
ZMČ BS.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 12. 12. 2018
Landa
pro

Mandát
pro

K bodu 17 - Rozpočtové opatření č. 36 na rok 2018
Usnesení RMČ/2018/2/17 Rozpočtové opatření č. 36 na rok 2018
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
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Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

projednala
rozpočtové opatření č. 36 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS schválit rozpočtové opatření č. 36 na rok 2018, které tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu a
ukládá
Odboru ekonomickému ÚMČ BS předložit uvedený materiál na nejbližším zasedání
ZMČ BS.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 12. 12. 2018
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 18 - Umístění restauračních zahrádek
Usnesení RMČ/2018/2/18 Umístění restauračních zahrádek
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
souhlasí
s umístěním restauračních zahrádek uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu s tím, že
v případě nedodržování obecně závazné vyhlášky SMB č. 11/2017, o nočním klidu, ve
znění pozdějších obecně závazných vyhlášek a nařízení SMB č. 1/2002, kterým se
vydává "Tržní řád", ve znění pozdějších nařízení žadatelem (provozovatelem), může
RMČ BS rozhodnout o odejmutí souhlasu,
ukládá
Oddělení dopravy ÚMČ BS vyhotovit vyrozumění o přijatých usneseních,
pověřuje
uvolněného člena ZMČ BS pro dopravu a bydlení podpisem těchto vyrozumění a
ukládá
Oddělení dopravy ÚMČ BS zaslat vyrozumění Odboru dopravy MMB.
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

K bodu 19 - Vachova 3, Brno –

Termín: ihned
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

– bytová náhrada – revokace usnesení

Usnesení RMČ/2018/2/19 Vachova 3, Brno –
usnesení

– bytová náhrada – revokace

RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
revokuje
svoje usnesení č. RMČ/2017/153/08 ze dne 11. 09. 2017.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 28. 12. 2018
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 20 - Zřízení komisí RMČ BS, jmenování předsedů, místopředsedů a členů
Usnesení RMČ/2018/2/20 Zřízení komisí RMČ BS, jmenování předsedů, místopředsedů a členů
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
revokuje
usnesení RMČ/2018/1/07 ze dne 3. 12. 2018 v části:
jmenuje
předsedy, místopředsedy a členy komisí takto:
Komise dislokační
člen Ing. Tomáš Lidický
Komise dopravy
člen Roman Freimuth
Komise životního prostředí
členka Lenka Blaštíková
Komise pro správu bytových domů
člen Roman Freimuth
Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod
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člen Michal Vaverka,
schvaluje
předsedy, místopředsedy a členy komisí takto:
Komise dislokační
člen Roman Freimuth
Komise dopravy
člen Ing. Ivan Fencl, PhD.
Komise životního prostředí
člen Michal Vaverka
Komise pro správu bytových domů
člen Ing. Tomáš Lidický
Komise pro bezpečnost, veřejný pořádek, služby a obchod
člen Roman Freimuth,
v ostatním zůstává usnesení beze změny.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned
Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 21 - Harmonogram zasedání RMČ BS a ZMČ BS
Usnesení RMČ/2018/2/21 Harmonogram zasedání RMČ BS a ZMČ BS
RMČ BS na 2. schůzi, konané dne 10. 12. 2018,
schvaluje
harmonogram schůzí RMČ pro rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
souhlasí
s harmonogramem zasedání ZMČ BS pro rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
doporučuje
ZMČ BS schválit harmonogram zasedání ZMČ BS pro rok 2019 dle přílohy č. 1
tohoto materiálu a
ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
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Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: ihned

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
pro
pro
pro

K bodu 22 - Různé – informace, zprávy členů rady
Nebyly předneseny.
K bodu 23 - Ověření zápisu
Ověřovatelé 1. RMČ BS JUDr. Dumbrovská a Ing. Kotěra konstatovali, že zápis byl
ověřen a odpovídá skutečnosti.
K bodu 24 - Závěr

Starosta pan Ing. arch Vojtěch Mencl ukončil schůzi RMČ BS.

Ing. arch. Vojtěch Mencl
starosta MČ BS

Bc. Martin Landa
1. místostarosta MČ BS

Ověřovatelé: Bc. Martin Landa a Ing. Ivo Komárek
Zapsala: Mgr. E. Masaryková
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