ZÁPIS
z 9. mimořádné schůze Rady městské části města Brna, Brno-střed,
konané v pátek dne 08.02.2019 od 9.00 hod.
v zasedací místnosti rady
------------------------------------------------------------------------------Přítomno na začátku jednání: 10
celkem: 10
Omluven: Ing. Martin Schwab

K bodu 1 - Zahájení
Schůzi zahájil a řídil starosta pan Ing. arch. Vojtěch Mencl. Schůze byla schopná
usnášení.
Pan starosta konstatoval, že Ing. Ivo Komárek a Jiří Švachula zápis 8. schůze RMČ BS
ověřili s tím, že zápis odpovídá skutečnosti.
RMČ BS na 9. schůzi, konané dne 08.02.2019,
stanovuje
ověřovatele dnešního zápisu: JUDr. Michaelu Dumbrovskou a Ing. arch. Petra
Bořeckého

Hlasování: 10 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
omluven
pro
pro

schvaluje
navržený program:
1. Zahájení
2. Kluziště na Moravském náměstí - výběr nejvhodnější nabídky na
zajištění půjčovny bruslí, uzavření smlouvy na zajištění půjčovny bruslí
3. Dispozice s majetkem /5/19/ - Předkupní právo p.č. 909, k.ú. Štýřice
(Kamenná čtvrť 107)
4. Dispozice s majetkem /6/19/ - Předkupní právo p.č. 69/4, k.ú. Staré Brno
(Pellicova)
5. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
6. Podlimitní VZ "Park na Moravském náměstí v Brně - projektová
dokumentace" ve zjednodušeném podlimitním řízení - výběr
nejvhodnější nabídky
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Mencl Vojtěch, Ing.arch.

Ondrašíková Petra, Mgr.

Vodáková Šárka, Ing.

Vodáková Šárka, Ing.
Bořecký Petr, Ing. arch.

Bořecký Petr, Ing. arch.

7. Vyjádření se k pěšímu propojení parku Koliště a třídy Kpt. Jaroše
8. Různé - informace, zprávy členů rady
9. Závěr

Mandát Jan, Mgr.
Mencl Vojtěch, Ing.arch.

Hlasování: 10 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
omluven
pro
pro

K bodu 2 - Kluziště na Moravském náměstí - výběr nejvhodnější nabídky na zajištění půjčovny bruslí,
uzavření smlouvy na zajištění půjčovny bruslí
Usnesení RMČ/2019/9/02 Kluziště na Moravském náměstí - výběr nejvhodnější nabídky na
zajištění půjčovny bruslí, uzavření smlouvy na zajištění půjčovny bruslí
RMČ BS na 9. schůzi, konané dne 08.02.2019,
bere na vědomí
protokol o jednání hodnotící komise ve věci uzavření "Smlouvy o zajištění provozu
půjčovny bruslí - Kluziště na Moravském náměstí", který tvoří přílohu č. 3 tohoto
usnesení,
vybírá
jako poskytovatele služby "Zajištění provozu půjčovny bruslí - Kluziště na Moravském
náměstí" jako nejvhodnější nabídku uchazeče:
Bc. Tomáš Telecký, Příční 153/2, 664 44 Ořechov, IČ 68097948,
schvaluje
smlouvu o zajištění provozu půjčovny bruslí - Kluziště na Moravském náměstí mezi
statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a Bc. Tomášem Teleckým, Příční
153/2, 664 44 Ořechov, IČ: 68097948, která tvoří přílohu č. 5 tohoto usnesení,
souhlasí
s uzavřením smlouvy o zajištění provozu půjčovny bruslí - Kluziště na Moravském
náměstí mezi statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-střed a Bc. Tomášem
Teleckým, Příční 153/2, 664 44 Ořechov, IČ: 68097948,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem výše uvedené smlouvy,
ukládá
Odboru školství, sportu, kultury a mládeže ÚMČ Brno-střed zajistit podpis výše
uvedené smlouvy.
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Hlasování: 10 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
omluven
pro
pro

K bodu 3 - Dispozice s majetkem /5/19/ - Předkupní právo p.č. 909, k.ú. Štýřice (Kamenná čtvrť 107)
Usnesení RMČ/2019/9/03 Dispozice s majetkem /5/19/ - Předkupní právo p.č. 909, k.ú. Štýřice
(Kamenná čtvrť 107)
RMČ BS na 9. schůzi, konané dne 08.02.2019,
doporučuje
ZMČ BS nesouhlasit se záměrem využití předkupního práva k nabytí nemovité věci
(budova č.p. 692 - objekt k bydlení) na pozemku p.č. 909 o vým. 87 m2, k.ú. Štýřice,
dle nabídky paní
z úrovně MČ Brno-střed,
nemá námitek
k případnému využití nabídky předkupního práva k nabytí nemovité věci (budova č.p.
692 - objekt k bydlení) na pozemku p.č. 909 o vým. 87 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky
paní
, z úrovně statutárního města Brna za předpokladu úhrady
kupní ceny z rozpočtu SMB,
doporučuje
ZMČ BS doporučit statutárnímu městu Brnu nemít námitek k případnému využití
nabídky předkupního práva k nabytí nemovité věci (budova č.p. 692 - objekt k bydlení)
na pozemku p.č. 909 o vým. 87 m2, k.ú. Štýřice, dle nabídky paní
, z úrovně statutárního města Brna za předpokladu úhrady kupní ceny
z rozpočtu SMB a
ukládá
vedoucí Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předložení návrhu na nejbližší
zasedání ZMČ BS.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 13.03.2019

Landa
pro
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Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
omluven
pro
pro

K bodu 4 - Dispozice s majetkem /6/19/ - Předkupní právo p.č. 69/4, k.ú. Staré Brno (Pellicova)
Usnesení RMČ/2019/9/04 Dispozice s majetkem /6/19/ - Předkupní právo p.č. 69/4, k.ú. Staré Brno
(Pellicova)
RMČ BS na 9. schůzi, konané dne 08.02.2019,
doporučuje
ZMČ BS nesouhlasit se záměrem využití předkupního práva k nabytí nemovité věci
(stavba garáže bez č.p. /č.e.) na pozemku p.č. 69/4 o vým. 26 m2, k.ú. Staré Brno, dle
nabídky paní
z úrovně MČ Brno-střed,
nemá námitek
k případnému využití nabídky předkupního práva k nabytí nemovité věci (stavba garáže
bez č.p. /č.e.) na pozemku p.č. 69/4 o vým. 26 m2, k.ú. Staré Brno, dle nabídky paní
, z úrovně statutárního města Brna za předpokladu úhrady kupní
ceny z rozpočtu SMB,
doporučuje
ZMČ BS doporučit statutárnímu městu Brnu nemít námitek k případnému využití
nabídky předkupního práva k nabytí nemovité věci (stavba garáže bez č.p. /č.e.) na
pozemku p.č. 69/4 o vým. 26 m2, k.ú. Staré Brno, dle nabídky paní
, z úrovně statutárního města Brna za předpokladu úhrady kupní ceny
z rozpočtu SMB a
ukládá
vedoucí Odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předložení návrhu na nejbližší
zasedání ZMČ BS.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 13.03.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
omluven
pro
pro

K bodu 5 - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
Usnesení RMČ/2019/9/05 Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
RMČ BS na 9. schůzi, konané dne 08.02.2019,
souhlasí
s návrhem Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
v období 10/2016 - 12/2018 a

ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj informovat
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Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu o
přijatém usnesení.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 15.02.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
omluven
pro
pro

K bodu 6 - Podlimitní VZ "Park na Moravském náměstí v Brně - projektová dokumentace" ve
zjednodušeném podlimitním řízení - výběr nejvhodnější nabídky
Usnesení RMČ/2019/9/06 Podlimitní VZ "Park na Moravském náměstí v Brně - projektová
dokumentace" ve zjednodušeném podlimitním řízení - výběr nejvhodnější nabídky
RMČ BS na 9. schůzi, konané dne 08.02.2019,
bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise ze dne 04.02.2019 dle zákona č. 134/2016 Sb.,
zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní
VZ s názvem "Park na Moravském náměstí v Brně - projektová dokumentace", který
tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
schvaluje
následující pořadí nabídek uchazečů:
1. consequence forma s.r.o., č.p. 760, 756 04 Nový Hrozenkov, IČ: 04849582,
schvaluje
jako nejvhodnější nabídku uchazeče consequence forma s.r.o., č.p. 760, 756 04 Nový
Hrozenkov, IČ: 04849582,
schvaluje
"Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele", které tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
ukládá
starostovi MČ Brno-střed podepsat "Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele", které
tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj seznámit
advokátní kancelář MT Legal, s.r.o. s přijatým usnesením a
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj zajistit podpis
"Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele" a následné odeslání advokátní kanceláři
MT Legal, s.r.o.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Termín: 15.02.2019
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Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
omluven
pro
pro

K bodu 7 - Vyjádření se k pěšímu propojení parku Koliště a třídy Kpt. Jaroše
Usnesení RMČ/2019/9/07 Vyjádření se k pěšímu propojení parku Koliště a třídy Kpt. Jaroše
RMČ BS na 9. schůzi, konané dne 08.02.2019,
bere na vědomí
technické prověření pěšího propojení parku Koliště a třídy Kpt. Jaroše,(
,11/2018)
požaduje
doplnění podkladů týkajících se potřebnosti, finanční náročnosti, dokumentace širších
vztahů a dokladů o projednání předpokládané investice s majiteli dotčených pozemků,
prověření a posouzení zpracování řešení vedení cyklistické stezky formou pozemního
propojení a
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro dopravu a bydlení informovat Odbor
dopravy MMB o přijatém usnesení.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký Dumbrovská Jílková Komárek Kotěra
pro
pro
pro
pro
pro

Termín: 11.02.2019

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Schwab Švachula Vaníček
omluven
pro
pro

K bodu 8 - Různé - informace, zprávy členů rady
Nebyly předneseny.

K bodu 9 - 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
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Ověřovatelé: JUDr. Michaela Dumbrovská a Ing. arch. Petr Bořecký
Zapsala: Mgr. Eva Masaryková
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